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Festival Cine Base
—Concurs de Curtmetratges

El 21 d’abril del 2020, CINE BASE – ESCAC 
i el BCN Film Festival s’uneixen un altre any per la 
2a Edició del Festival de Curtmetratges Cine Base, 
amb l’objectiu d’incentivar la creació i el 
talent de joves motivats per l’audiovisual. Aquesta 
iniciativa promou l’interès de nous espectadors 
i públics fidels a la cinematografia. En aquest 
context, volem propiciar que els joves gaudeixin de 
l’experiència de veure, compartir i viure el cinema, 
participant en un esdeveniment de reconegut pres-
tigi dins de la indústria cinematogràfica, com ho és 
el BCN Film Festival Sant Jordi i els cinemes Verdi; 
En la 1a Edició del 2019 es van concedir 5 beques 
de talent, pel curs Foundation d’ESCAC, a l’equip 
guanyador del millor curtmetratge.

Consultar bases a la web: 
www.cinebase.escac.es
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Sobre l’ESCAC

Des de fa 25 anys l’ESCAC treballa per a buscar 
i potenciar el talent dels joves cineastes. I ho fem a 
través d’un sistema pedagògic basat en 
el learning by doing i el treball per projectes.

A ESCAC formem storytellers. Ensenyem 
a explicar històries des de qualsevol de les 
disciplines que s’imparteixen a l’escola.

Així ho demostren les carreres de graduats 
de la talla de Juan Antonio Bayona, Javier Ruiz 
Caldera, Mar Coll, Laura Pedro, Elena Trapé o Dani 
de la Orden, entre molts d’altres.

Cine Base a Mallorca
Aquest estiu, el tercer any consecutiu, Cine Base – 
ESCAC torna a estar present a l’Atlàntida Film Fest, 
el festival que organitza Filmin a Palma de Mallorca, 
realitzant un taller de Narrativa Audiovisual per 
docents de Secundària de (dates) T’hi pots escriure 
a través de la web www.cinebase.escac.es

Cine Base a Andalusia
A través d’un acord amb la Junta d’Andalusia, 
aquest és el segon any que estem formant a do-
cents i a alumnes de secundaria dins del projecte 
Cine Base. 

Cine Base Aragó
Durant aquest curs 2019-20 a través de centres de 
formació de professorat hem començat nous tallers 
a la Comunitat d’Aragó per introduir el projecte CB.
També participant a diferents festivals de la 
Comunitat d’Aragó. 
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A qui es dirigeix

El curs de Narrativa Audiovisual per a professors, 
és una part del programa Cine Base, dirigit a 
professors i professores d’Educació Secundària de 
tota Espanya que tinguin interès per aprendre 
i aplicar la narrativa audiovisual a les seves aules,
en qualsevol assignatura o departament. 

Metodologia 

Els continguts del curs es desenvoluparan a partir 
de l’estructura curricular: 

—Learning-by-doing, aprenent en base a la 
proposta pròpia i a l’error. 
—Treball per projectes.

S’impartiran classes pràctiques i tècniques 
dissenyades per realitzar exercicis individuals i en 
grup. Les classes pràctiques estaran complemen-
tades amb classes tècniques de fotografia, càmera, 
muntatge, so, direcció d’actors i actrius i direcció 
d’art. A més a més es produiran diferents exercicis 
i un curtmetratge com a projecte final. El curs 
també ofereix jornades de presentació de Projectes 
d’Assistència a l’Aula, realitzats per Cine Base. 

Es proposen 3 opcions: 

1/CURS BEGINNER Per a tots aquells docents que 
vulguin introduir-se al format audiovisual. 

2/CURS ADVANCED Només per al professorat que 
ja ha realitzat el Curs Beginner i que estigui interes-
sat a complementar la seva formació amb un segon 
curs. Es podrà escollir entre Ficció i/o Documental.
 
3/CURS ESPECIALITATS Per a tots aquells profes-
sors que hagin fet el Curs Advanced i que vulguin 
endinsar-se en una de les següents especialitats: 
—Direcció
—Fotografia
—Art
—Guió

*El Curs d’Especialitats es podrà compartir amb alumnes 
que ja hagin realitzat el Summer School Advanced. 

Cine Base, impulsat des de l’ESCAC, 
és un programa que té l’objectiu d’implantar la 

Narrativa Audiovisual com a competència bàsica, 
indispensable i d’ús habitual en l’Educació 

Secundària de tots els alumnes del nostre país.  

Dades d’interès

IDIOMA
Cast | Cat

DATES
El curs ofereix diverses edicions, que es realitzaran 
al campus de l’ESCAC.
—Del 29 de juny al 3 de juliol de 2020
—Del 06 al 10 de juliol de 2020
—Del 13 al 17 de juliol de 2020
—Del 20 al 24 de juliol de 2020

HORARI
De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 15h a 19h.  

*Aules Obertes opcionals de 9h a 10h 
i de 19h a 20h
*La certificació és de 30h pel Curs de Narrativa + 15h 
opcionals, assistint a les jornades de 
presentació de Projectes a l’Aula. 

PREUS
90€
*Està finançat per la Fundació ESCAC i s’aplica l’import 
de la taxa per a garantir la reserva de la plaça.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions a través de 
www.cinebase.escac.es
Per més informació contactar amb 
base@escac.es

ESCAC disposa d’un servei de cafeteria 
i restaurant gestionat per Yummy Taller.

Cine Base posa a disposició del professorat una 
compilació bibliogràfica audiovisual per a les 
diferents especialitats i un Manual de Pràctiques 
audiovisuals per a l’ús dins l’aula. 

Els professors/es formats al projecte Cine Base 
tindran accés a totes les seves accions: 
—Manual de Narrativa Audiovisual: inclou més de 
100 exercicis per a realitzar a les aules. 
—Assistència a l’Aula: suport pel desenvolupament 
i aplicació de projectes i tallers de narrativa audiovi-
sual a les aules. 
—Festival de Curtmetratges Cine Base.

El curs està homologat pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya.
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