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T'agrada el món del cinema i les
sèries? Aquests cursos
t'encantaran!

Sabem que a molts i moltes de vosaltres us agrada el món audiovisual, és per això que avui us
volem parlar de la Summer School Online de l'ESCAC. (https://cinebase.escac.es/ca/summerschool-online/?utm_source=post&utm_medium=adolescents&utm_campaign=summer_online) I
és que aquesta iniciativa us ofereix cursos online setmanals en què aprendreu a escriure,
rodar i muntar un curtmetratge!
[nointext]
Els cursos, que són totalment pràctics, estan guiats per professorat especialitzat, per tant, en tot
moment, tindreu els consells i l'ajuda de persones expertes que us ensenyaran a convertir les
pantalles en eines de creació, producció i comunicació.
I exactament, què es fa durant aquests cursos? Com hem dit, no només aprendreu els
conceptes bàsics de la narrativa audiovisual, sinó que també els aplicareu: rodareu fins a 10
pràctiques i un curt, des de casa i en equip - grups de màxim 12 persones-. A més, us ofereixen la
possibilitat de complementar el curs amb visionats i sessions d'aula oberta de diferents
especialitats dirigides per professors!
A partir de quina edat ens hi podem apuntar? L'edat recomanada és de 10 a 18 anys.
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Els cursos es fan online? Sí són online i els podeu fer des de casa, però tranquils només
necessiteu un mòbil o una tablet i connexió a internet, ja que els programes d'edició us els facilita la
Summer School Online.
Quins cursos hi ha? Hi ha quatre cursos setmanals - curs beginner 1, curs beginner 2, curs
advanced 1 i curs advanced 2- i un de quinzenal centrat en especialitats: guió i animació. Teniu
més info al seu web. (https://cinebase.escac.es/ca/summer-schoolonline/?utm_source=post&utm_medium=adolescents&utm_campaign=summer_online)
Quan són els cursos? Van des del 29 de juny fins al 24 de juliol. Podeu consultar els horaris en
aquest enllaç http://cinebase.escac.es/ca/summer-school(
online/?utm_source=post&utm_medium=adolescents&utm_campaign=summer_online) .
Com es fan les inscripcions? Us podeu inscriure a través del seu web
(https://cinebase.escac.es/ca/summer-schoolonline/?utm_source=post&utm_medium=adolescents&utm_campaign=summer_online) . Si teniu
qualsevol dubte podeu enviar un correu a base@escac.es.
I el preu? Doncs la veritat és que estan molt bé de preu: els cursos beginner i advanced valen
80 euros i els d'especialitats (guió i animació) 160 euros.
Així doncs, ja sabeu, si us agrada el món audiovisual, aprofiteu aquesta oportunitat!
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