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El món és audiovisual. Cine Base et dona formació audiovisual
bàsica per a crear, ensenyar i compartir, en format online.

escac

Només necessites un mòvil o tableta
i conexió a internet, nosaltres et guiarem
perquè disposis d’un software
de muntatge

Curs Online en Streaming de Narrativa
Audiovisual ONLINE per a Docents
–Tutoritzat per professors de Cine Base
– ESCAC
–Homologat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
(aquesta certificació està reconeguda
pel Ministerio de Educación i és vàlida a
cada comunitat autònoma)

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’ensenyament de tots els

A qui es dirigeix
El curs de Narrativa Audiovisual per a
docents està dirigit a formadors d’ensenyament de tota Espanya que tinguin interès
per aprendre i aplicar la narrativa audiovisual a les seves aules físiques o virtuals.
Aquest curs els donarà coneixement
d’eines i mètodes de treball amb el suport
audiovisual (investigar/ desenvolupar /
produir / crear / compartir / comunicar /
avaluar) de forma online.

alumnes del nostre país.

Metodologia
Cine Base proposa un contingut curricular
pràctic a realitzar amb seguiment continuat
del profesor durant 5 setmanes consecutives.
Els continguts del curs es desenvoluparan a
partir dels objectius:
–Promoure el Learning-by-doing, aprenent
en base a la proposta pròpia i a l’error.
–Desenvolupar el treball per projectes,
creant, compartint, aprenent i corregint
online.

Proposem 2 cursos per a tots aquells docents que vulguin introduir-se al llenguatge
audiovisual amb la modalitat online:

Cursos
CURS ONLINE FICCIÓ
CURS ONLINE DOCUMENTAL
*Aquests cursos donaran accés al nivell
Advanced segons cada especialitat.

Què més t’aporta Cine Base
A més a més, 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 docents 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 audiovisual a
les aules.
–Festival de Curtmetratges Cine Base.

Es realitzaran exercicis de narrativa audiovisual que seran complementats amb
propostes tècniques de fotografia i muntatge. Es realitzarà un curtmetratge com
a projecte final. L’alumne tindrà atenció
individual online en la correcció dels seus
exercicis a més a més de les conexions
setmanals en equip, per compartir i fer
avaluacions grupals.

Dades d’interès

Sobre l’ESCAC
*Està finançat per la Fundació ESCAC i s’aplica

Idioma: Cast | Cat

l’import de la taxa per a garantir la reserva de

Dates: 5 sessions (dissabtes)
De dissabte 6 de Febrer a dissabte 6 de
Març de 2021

la plaça. Només es retornarà l’import abonat
previ avís i per força major fins a 7 dies abans
de l’inici del curs. El cost en aquest cas, serà de
6€ per la gestió de la matrícula.
**Tots els cursos seran tutoritzats i supervisats

Horari: de 9.30h a 13.30h

per professors de Cine Base – ESCAC

Nº Alumnes: Els grups seran d’un
mínim de 8 alumnes i un màxim de 12.
Homologació: La certificació del Departament d’Educació de la Generalitat
és de 20 hores.

Inscripcions:
De l’11 al 29 de gener de 2021
Les inscripcions a través de cinebase.escac.es
Per més informació: base@escac.es
*Nota: Una vegada tancat el període d’inscripció, i ja formalitzada la matrícula, qualsevol

Preu: 75€

canvi s’haurà de notificar a través del e-mail
base@escac.es

Cronograma
DISSABTE
06/02/21

DISSABTE
13/02/21

DISSABTE
20/02/21

DISSABTE
27/02/21

DISSABTE
06/03/21

9.30h - 11-30h

9.30h - 13-30h

9.30h - 13-30h

9.30h - 13-30h

9.30h - 13-30h

Exercicis
Pràctics
Narrativa
Audiovisual

Exercicis
Pràctics
Narrativa
Audiovisual

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.

Exercicis
Pràctics
Narrativa
Audiovisual

11.30h - 13-30h

11.30h - 13-30h

Classes tècniques
d’Especialitats

Classes tècniques
d’Especialitats

Exercicis
Pràctics
Narrativa
Audiovisual

RODATGE I
MUNTATGE
VISIONAT

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.

