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Viu un estiu de cinema 
online amb l’ESCAC

1
Classes tutoritzades per professors de Cinebase - ESCAC 

en acompanyament constant

2
Pensa, escriu, roda, monta, sonoritza, comparteix.  

3
Un professor de l’ESCAC, 10 alumnes i un munt 

de curts per fer junts. 

4
 Fes cinema en equip des de casa.  



Només necessites un mòvil o tableta i 
conexió a internet, nosaltres et guiarem 

perque disposis d’un sofware 
de muntatge.  

El Summer School aporta una introducció bàsica a 
la narrativa audiovisual a través d’un curs formatiu lúdic i 

pràctic basat en la realització de projectes. Li donem la volta 
a les pantalles per convertir-les en eines de creació, 

producció i comunicació.



A qui es dirigeix
A nens i joves que senten curiositat o interès pel món audiovisual o que 
volen experimentar les seves possibilitats dedicant una setmana a 
aprendre a fer cinema rodant. 
L’edat recomanada és de 10 a 18 anys. Agrupats per franges edat i amb 
continguts adaptats per edat.

Metodologia
Classes diàries de Pràctiques de Narrativa, on els alumnes escriuen, 
roden, munten les seves pràctiques i les posen en comú amb el grup 
classe, tutoritzats en tot moment per el professor de Cine Base. 
Desenvolupament i producció completa d’un projecte de curtmetratge.

A més, s’ofereix als alumnes la possibilitat de complementar el curs amb 
visionats i sessions d’aula oberta de diferents especialitats dirigides per 
professors.

Es proposen 5 opcions:

1. CURS BEGINNER 1 (SETMANAL):
Dirigit a aquells alumnes que estan interessats a iniciar-se en el món de 
la Narrativa Audiovisual.

2. CURS BEGINNER 2 (SETMANAL): 
Dirigit a aquells alumnes que ja han participat al Beginner 1 i volen seguir 
ampliant els seus coneixements.

3. CURS ADVANCED 1 (SETMANAL):
Dirigit a aquells alumnes que ja han participat als dos cursos Beginner 
i que tenen ganes d’ampliar els seus coneixements amb pràctiques de 
narrativa avançades.

4. CURS ADVANCED 2 (SETMANAL): 
Dirigit a aquells alumnes que ja han participat a Advanced 1 i que tenen 
ganes de desenvolupar un curtmetratge.

5. ESPECIALITATS (QUINZENAL): 
Dirigit a aquells alumnes que ja han participat al curs Advanced i que 
volen endinsar-se a una especialitat. 
-Guió 
-Animació 

Amb la col·laboració de

Us oferim una subscripció gratuïta d’un 
mes a la seva plataforma de VOD.

Universal Production Music, col·labora 
oferint la seva llibreria musical pels 
millors curts del Summer School. 



Dades d’interès

Idioma: 
Cast | Cat

Dates a escollir BEGINNER 1 i 2 i ADVANCED 1 i 2:
   Del 29 juny al 3 juliol
   Del 6 al 10 de juliol
   Del 13 al 17 de juliol
   Del 20 al 24 de juliol

Dates a escollir ESPECIALITAT GUIÓ i ANIMACIÓ:
   Del 29 de Juny al 10 de Juliol 
   Del 13 al 24 de Juliol

Preu:
80€ (setmana BEGINNER I ADVANCED)
160€ (quinzena ESPECIALITATS – GUIÓ I ANIMACIÓ)

*Amb un 10% de descompte amb el Carnet Jove.

   
Horari: 
4 hores matins classes pràctiques dirigides (de 10h a 14h)
Fins a 4 hores de classes optatives complementàries de diferents 
especialitats (de 15.30h a 17.30h)
(Art, Muntatge, Foto, Guió, So i Visionats).

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

*Nota: Una vegada tancat el període d’inscripció, i ja formalitzada la matrícula, qualsevol canvi 
s’haurà de notificar a través  del e-mail base@escac.es . 
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*El següent dilluns a la tarda, un cop finalitzat el taller, es faran per grups els visionats dels curts finals, 
durant el cap de setmana el vostre tutor us acompanyarà per resoldre dubtes.

*El següent dilluns a la tarda, un cop finalitzat el taller, es faran per grups els visionats dels curts finals, 
durant el cap de setmana el vostre tutor us acompanyarà per resoldre dubtes.

*El següent dilluns a la tarda, un cop finalitzat el taller, es faran per grups els visionats dels curts finals, 
durant el cap de setmana el vostre tutor us acompanyarà per resoldre dubtes.

SETMANA 1                                        
(de dilluns a divendres)

SETMANA 2                                        
(de dilluns a dijous)

AULES OBERTES DE DIFERENTS ESPECIALITATS:

ART – MUNTATGE  –  FOTO – GUIÓ
SO – VISIONATS

CLASSES PRÀCTIQUES TUTORITZADES 
DE PROJECTE 



Plaça de la Farinera, 9
08222 Terrassa (Barcelona)
T +34 93 736 15 55 - Ext. 117 /138
base@escac.es  
info@escac.es

    @CineBaseAudiovisual
    @cine_base
    @cine_base
    @CineBase

cinebase.escac.es
escac.com

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.

e s c a c Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya


