
Anàlisi d’un programa:

AMERICA’S BEST DANCE CREW



FITXA TÈCNICA

● Títol: America’s Best Dance Crew
● Direcció: Michael Scaca
● Realitzadors: Joel Gallen, Abe Hach, Randy Jackson, Rob Lee, Howard 

Schwartz, Harriet Stemberg, Karen Schwartz, Austin Wagner, Harriet 
Stemberg, Karen Schwartz i Austin Wogner

● Presentadors: Mario López i Layla Kayleigh
● Productors: Warner Bros. Televisión
● Data de realització: 30/05/15
● Canal que ha fet l’emissió: MTV



FITXA TÈCNICA

● Any de realització i emissió: 02/07/2008 fins al present
● Franja horària en que s’emet: Divendres a les 22:00h 
● Públic al que va dirigit: públic juvenil



LLENGUATGE, ASPECTES FORMALS

● “Reality Show” de ball on grups de nois i noies competeixen per guanyar un 
premi en diners i un reconeixement com a ballarins. 

● El programa s’emet en directe als Estats Units.



LLENGUATCE, ASPECTES FORMALS.

● Es roda en un escenari real predominat pel negre però amb llums molt vives

● Tipografia sans serif, clara i 
amb colors brillants 

● Concursants, dos presentadors,
jurat que solen ser artistes i 
públic



LLENGUATGE, ASPECTES FORMALS

● Procedència d’imatge majoritàriament del escenari

● El programa té una estructura igual en cada 
episodi, on el presentador en pla mig, els grups
en pla general i el públic en pla general o 
primers plans

● Conexions en l’exterior on solen sortir els 
assajos, backstage i petites històries dels 
concursants



LLENGUATGE, ASPECTES FORMALS

● Primers plans del jurat a la hora de parlar.

● Música de les coreografies en les 
actuacions i veu en directe del presentador,jurats i participants.
 



VÍDEO

http://www.dailymotion.com/video/x2s
0j8w_abdc-season-7-week-4-drake-chal
lenge_fun

http://www.dailymotion.com/video/x2s0j8w_abdc-season-7-week-4-drake-challenge_fun
http://www.dailymotion.com/video/x2s0j8w_abdc-season-7-week-4-drake-challenge_fun
http://www.dailymotion.com/video/x2s0j8w_abdc-season-7-week-4-drake-challenge_fun
http://www.dailymotion.com/video/x2s0j8w_abdc-season-7-week-4-drake-challenge_fun


INTERPRETACIÓ
● Objectiu: Mostrar els dots dels joves ballarins.

● Tema: Ball, Break-Dance i Hip-Hop

● Forma: Joves lluitin pels somnis

● Formules extretes d’altres programes

● Significat i valor social: Donar bona imatge a les classes socials més baixes 
d’Amèrica.



VALORACIÓ DEL MISSATGE O DELS CONTINGUTS

● Valoració sociològica: potenciar a joves ballarins

● Valoració estètica: gran importància estètica

● Valoració tècnica: moviments de càmera

● Valoració ideològica global: opinió personal


