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Cine Base, impulsado desde ESCAC, 
es un programa que tiene el objetivo de 
implantar la Narrativa Audiovisual como 
competencia básica, indispensable y de 
uso habitual en la Educación de todos 
los alumnos de nuestro país.

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

IDIOMA
Cast | Cat

DATES A ESCOLLIR
—Del 04 al 08 de juliol 
—Del 11 al 15 de juliol
—Del 18 al 22 de juliol 

MODALITAT
Presencial a ESCAC

HORARI
—Matins, de 10h a 14h y de 15h a 18h.

*ESCAC disposa d’un servei de cafetería/bar 
gestionat per Cafè -Escac.

CURSOS HOMOLOGATS PER 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

INSCRIPCIONS
Les inscripcions a través de cinebase.escac.es
Per més informació contactar amb base@escac.es
*Per realitzar els cursos, caldrà un mínim  d’alumnes inscrits.

Summer School
2022

Docents

Plaça de la Farinera, 9
082232 Terrassa (Barcelona)
T +34 93 736 15 55 - Ext. 117 /138
base@escac.es  
info@escac.es

    @CineBaseAudiovisual
    @cine_base
    @cine_base
    @CineBase
    @cine_base

Viu un estiu 
de cine amb 
l’ESCAC



escac.comcinebase.escac.ese s c a c

PL
ACES · LIM

ITADES
·

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 desenvolupa-
ment i aplicació de projectes i tallers de narrativa 
audiovisual a les aules.

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 comple-
mentades amb classes tècniques. A més a més 
es produiran diferents exercicis i un curtmetrat-
ge com a projecte final.

CURSOS

1/ESCAC 

Beginner 
Per a tots aquells docents que vulguin
introduir-se al format audiovisual.

Advanced
Només per al professorat que ja ha realitzat el 
Curs Beginner i que estigui interessat a com-
plementar la seva formació amb 2 modalitats es 
podrà escollir entre:

- Advanced Ficció
- Advanced Documental

Dates a escollir
—Del 04 al 08 de juliol 
—Del 11 al 15 de juliol
—Del 18 al 22 de juliol 

HOMOLOGATS PER 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PREU

Curso Beginner – 90€
Curso Advanced de Ficció o Documental – 90€

*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

*Està finançat per la Fundació ESCAC i s’aplica l’import
de la taxa per a garantir la reserva de la plaça. **Només es 
retornarà l’import abonat, amb previ avís i per força major 
a 7 dies abans de l’inici de curs. El cost en aquest cas, serà 
de 6€ per la gestió de la matrícula.

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’impar-
teixen 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.

Sobre ESCAC




