
Tallers de narrativa audiovisual 
per a joves de 10 a 17 anys 
a l’Escola Pia Nostra Senyora

e s c a c

Viu un estiu 
de cinema 
amb l’ESCAC
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Tallers de Narrativa Audiovisual 
per a Joves

CINE BASE / ESCAC amb l’Escola Pia de Catalunya 
organitzen aquest estiu els Tallers d’introducció a la 
Narrativa Audiovisual per a joves de 10 a 17 anys, que 
vulguin experimentar les seves possibilitats al cinema. 

Es tracta d’un taller intensiu de 4 hores presencials als 
matins i, 2 hores online a les tardes, completament 
pràctic, on els alumnes escriuen, roden i munten 
exercicis audiovisuals
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Objectiu
 
• L’objectiu del curs és introduir als alumnes a la Narrativa 
Audiovisual a través d’exercicis 100% pràctics i amb la 
realització d’un curtmetratge. 
• Comptem amb la col·laboració de Filmin, pels visionats que 
es puguin realitzar a les tardes i amb Universal Production 
Music perquè els alumnes puguin accedir a la llibreria musical 
pel projecte final. 

Nº alumnes: Màxim 15 alumnes per taller 

Es faran grups per franges d’edat de 5è de primària a 2n 
d’ESO i de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat. Depenent sempre 
de la demanda. 

Nivells

• Nivell Beginner 1 (Setmanal)
• Nivell Beginner 2 (Setmanal)
• Nivell Advanced (Quinzenal)
• (Són cursos progressius, és important poder passar per tots 
els nivells. En el cas d’alumnes que estiguin cursant un 
Batxillerat artístic o escènic podran accedir al nivell Advanced 
directament) 

Dates 

• Setmana del 29 de juny al 03 de juliol
• Setmana del 06 al 11 de juliol
• Setmana del 13 al 17 de juliol
• Setmana del 20 al 24 de juliol
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Horari 

De 10h a 14h presencial i de 15.30h a 17.30h online (aules 
obertes, on els alumnes poden triar si volen accedir a 
muntatge, art, fotografia, guió, entre d’altres)

Preus 

• Beginner 1 -> 140€
• Beginner 1+2 -> 240€
• Advanced -> 280€
• Beginner 1+2+Advanced -> 440€

Recursos Humans

• Un professor CINE BASE per cada grup/classe (15 alumnes)
• Un docent/monitor acompanyarà en tot moment a cada 
grup/classe, per poder assegurar-se que s’apliquin totes les 
mesures higièniques, de seguretat i de control del material. 

Equips necessaris

• L’ESCAC/Cine Base facilitarà un iPad  per cada 5 alumnes 

Inscripcions

• Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web de 
Cine Base https://cinebase.escac.es/
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cinebase.escac.es
base@escac.es

    @CineBaseAudiovisual
    @cine_base
    @cine_base
    @CineBase

Escola Pia Nostra Senyora
C/Diputació, 277
08007 Barcelona

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.


