
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven els preus públics dels estudis de grau en Arts i Disseny i formació no
reglada de l’Escola Massana i de la formació no reglada de l’Escola d’Art La Industrial i l’Escola de Mitjans
Audiovisuals de Barcelona (EMAV).

L'article 3.2 c) dels Estatuts estableix que el Consorci és competent en la gestió dels centres educatius públics
d'educació infantil, educació primària i d'educació secundària obligatòria i postobligatòria, de formació
professional, educació especial i adults.

L'Escola Massana articula la seva oferta educativa sobre tres àmbits conceptuals (arts visuals, arts aplicades, i
disseny) i en tres nivells curriculars: Formació Bàsica (Batxillerat Artístic), Formació Superior (Cicles Formatius
de Grau Superior, i Grau Universitari en Arts i Disseny), i Formació Contínua cursos de formació no reglada
tant d'iniciació com d'especialització, reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, així com, Cursos d'Especialització UAB, Crèdits de Lliure Elecció UAB.

L'Escola d'Art La Industrial és una escola d'art que imparteix ensenyament reglat i formació contínua i
permanent. Va néixer fa 11 anys en el sí de l'Escola d'Arts i Oficis de la Diputació, referent en ensenyaments
artístics no reglats a la ciutat des de l'any 1915. Llavors, va incorporar a la seva oferta uns nous ensenyaments
de caràcter reglat (aquells que fins ara s'havien vingut impartint) i es va iniciar un procés de traspàs d'aquesta
oferta a l'IMEB. L'any 2003 va passar a estar gestionada per l'IMEB, formant part de la xarxa de centres
educatius públics municipals tot incorporant professorat d'aquesta institució. En l'actualitat, està gestionada pel
Consorci d'Educació de Barcelona amb professorat repartit entre funcionaris de Diputació i municipals. Per la
seva part, l'escola d'Arts i Oficis (AiO) va seguir en l'entorn de l'ensenyament no reglat oferint cursos d'arts
aplicades i oficis artístics.

A finals del 2010, i fruit d'un conveni entre el Consorci i la Diputació, s'obre la porta a un nou futur per a
l'escola. La Diputació deixà de gestionar l'escola d'AiO i cedí la titularitat de l'edifici, així com la gestió del
personal que exerceix docència a AiO, al Consorci amb l'objectiu de consolidar un centre educatiu que oferís a
la ciutat una resposta a la demanda d'ensenyaments artístics de caràcter reglat.

Així, amb la incorporació de professorat d'AiO, a partir del curs 2011-2012 l'escola d'Art La Industrial va poder
ampliar la seva oferta educativa amb l'augment d'una línia de batxillerat i d'implantació d'una nova família
professional amb un nou cicle d'Arts Plàstiques i Disseny: un CFGS en il·lustració. També imparteix formació
contínua i permanent no reglada.

Des de 1970, EMAV, escola de titularitat municipal depenent del Consorci d'Educació de Barcelona, participa
activament en la formació de professionals en el camp de la Comunicació Audiovisual ja sigui amb els
ensenyaments reglats (cicles formatius de formació professional) com amb la formació no reglada (cursos
avançats, formació permanent especialitzada, workshops)

La proposta de preus públics afecta a la Formació Superior i a la Formació Contínua amb els imports i cursos
que figuren a l'annex 1.

L'article 14 de les Normes de Gestió Econòmica del Consorci d'Educació de Barcelona, aprovades pel Consell de
Direcció deleguen la competència per crear i aprovar preus públics en la Gerència del Consorci.

Per tant,

 

RESOLC

 

Primer.- Aprovar els preus públics pels serveis d'educació, per al curs 2017/2018, per l'assistència a cursos a
l'Escola Massana, d'acord amb l'annex 1.
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Segon.- Aprovar els preus públics pels serveis d'educació, per al curs 2017/2018, per l'assistència a cursos a
l'Escola d'Art La Industrial, d'acord amb l'annex 2.

 

Tercer.- Aprovar els preus públics pels serveis d'educació, per al curs 2017/2018, per l'assistència a cursos a
l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona (EMAV), d'acord amb l'annex 3.

 

Barcelona, 23 de juny de 2017

 

Mercè Massa Rincon

Gerent

 

 

ANNEX 1

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS D'EDUCACIÓ, PER AL CURS 2017/2018, PER L'ASSISTÈNCIA A CURSOS A
L'ESCOLA MASSANA

 

1. Grau Universitari en Arts i Disseny

La proposta de preus per al curs 2017/2018 incorpora el primer, segon, tercer i quart curs del Grau.

La proposta de preus públics pel curs 2017/18, així com la seva variació respecte al curs anterior queda
reflectida en el quadre següent:

 

Modalitat Nombre crèdits Preu propi crèdit 16/17 Preu curs complet 16/17 %variació curs 15/16

Primer curs (Grau) 60 82,0€ 4.920,00€ 0,0%

Segon curs (Grau) 60 82,0€ 4.920,00€ 0,0%

Tercer curs (Grau) 60 82,0€ 4.920,00€ 0,0%

Quart curs (Grau) 60 82,0€ 4.920,00€ 0,0%

 

 

Pel que fa als preus per a la prestació de serveis acadèmics i administratius als alumnes de Grau Universitari,
donat que es tracta d'un estudi impartit a l'Escola Massana, amb titulació acadèmica de la Universitat
Autònoma de Barcelona, serà d'aplicació els preus públics dels serveis acadèmics aprovats per a les
universitats públiques de Catalunya.

També serà d'aplicació el preu que fixa el Consell Social de la UAB, per a cada curs acadèmic, en concepte de
taxa per a serveis de suport de gestió acadèmica.

La forma de cobrament habitual serà la domiciliació bancària, llevat el primer termini dels alumnes de primer
que es realitzarà a través de carta de pagament amb codi de barres.

El pagament de la matrícula es podrà fer en un o tres terminis.

a) En un únic termini, ja sigui el pagament total de la matrícula o les seves modificacions, més les taxes de
gestió de l'expedient, assegurança escolar, al final del període de la matrícula.
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b) En tres terminis:

-El 50% de l'import dels crèdits matriculats, més les taxes de gestió de l'expedient, assegurança escolar, en el
moment de la matrícula.

-El 25% es carregarà al compte bancari abans del 6 de desembre.

-El 25% restant es carregarà al compte bancari abans del 31 de gener del 2018.

Condicions

-En el moment de la matrícula es farà el primer pagament.

-La matrícula no és vàlida fins la totalitat del seu pagament. Si el pagament es fa fraccionadament, l'obligació
estarà totalment satisfeta quan s'hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments.

Impagament

El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats, comportarà l'estat de morositat econòmica de
l'expedient. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol pagament pendent i de les
despeses corresponents, com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula o modificació de la
matrícula i/o per a la sol·licitud de qualsevol servei acadèmic.

Els estudiants que hagin fet efectiu el pagament de l'import de la matrícula fora del termini establert, hauran
d'abonar un 6% de recàrrec en concepte de les despeses de gestió de l'impagat i dels interessos bancaris
carregats per l'entitat financera sobre l'import impagat.

L'estudiant únicament tindrà dret a la devolució del preu públic per a la prestació de serveis acadèmics
universitaris en els supòsits següents:

a) Si, per causes que no li són imputables, no es realitza l'activitat o no es presta el servei.

b) Si justifica degudament malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional.

c) Si, durant el procés de reassignació, l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat li adjudica una plaça
en uns altres estudis. En aquest cas, no es retornarà l'import corresponent a la documentació de matrícula.

Pel que fa al preu propi es mantenen les mateixes condicions de retorn, però en cap cas es retornaran les
taxes de l'expedient acadèmic i les despeses ocasionades per gestions bancàries.

Bonificacions i recàrrecs en el Grau en Arts i Disseny

El Grau en Arts i Disseny presenta, com a centre adscrit a la UAB, les següents bonificacions i recàrrecs en la
part corresponent al preu propi.

 

Bonificacions % de reducció del preu propi

Família nombrosa (1a categoria) 5%

Família nombrosa (2a categoria) 10%

Matrícula d'honor COU
Matrícula d'honor o premi extraordinari batxillerat

10%

Família monoparental (categoria general) 5%

Família monoparental (categoria especial) 10%

Minusvalidesa 10%

Víctimes del terrorisme 10%

Reconeixement i convalidacions de crèdits (Grau) 80%

Crèdits reconeguts del títol propi Massana 100%
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Recàrrecs % d'increment del preu propi

Segona matriculació 5%

Tercera matriculació 10%

Quarta matriculació 15%

 

 

2.Diplomatures de Postgrau

Les diplomatures de postgrau ofereixen la possibilitat d'una formació especialitzada i professionalitzadora,
l'objectiu de les quals és replantejar el paper de la creativitat en les Arts Aplicades Contemporànies. Les
diplomatures proposades són:

 

Modalitat Nombre crèdits Hores Preu curs complet 17/18

Arts Aplicades Contemporànies 30 750 3.200,00€

 

Preinscripció: 400€

Matrícula: El pagament de la matrícula es podrà fer en un o tres terminis.

a. En un únic termini

b. En tres terminis:

-El 50% de l'import en el moment de la matrícula, del 1 del 09/2017 al 19 del 09/2017.

-El 25% es carregarà al compte bancari abans del 6 de desembre.

-El 25% restant es carregarà al compte bancari abans del 31 de gener del 2018.

En quant al cobrament del preu, es preveu un primer cobrament de 400,00 euros, que equival a la matrícula
condicional, i la resta de l'import en el moment de formalització de la matrícula. Aquesta inscripció no es
retornarà en cap cas, excepte que no es realitzi el curs per manca d'inscripció d'alumnes. El retorn es realitzarà
un cop finalitzat el període de matriculació. En el cas de pagament de matrícula en tres terminis, aquest import
es considerarà part del primer termini.

Les condicions de matrícula així com les conseqüències d'impagament i devolució s'aplicarà la mateixa
normativa del grau universitari.

 

3. Massana Permanent

Massana Permanent és una iniciativa per oferir possibilitats de formació continuada en els àmbits de l'art i del
disseny. Aquesta oferta, al mateix temps, pretén recuperar una part important de l'esperit fundacional de
l'Escola Massana, ajudant a la formació de persones que, relacionades o no amb les professions de l'art i el
disseny, ho vulguin estudiar d'una forma compatible amb les seves dedicacions laborals.

Els preus públics es fixen en funció de l'oferta de cursos programats que varia d'un any a l'altre. Per al curs
2016-17 es preveu la següent programació amb els preus que es detallen:

 

 Curs Hores Preus
2016-
2017

Proposta
preus curs
2017-2018

Percentatge
d'increment

Preus amb
assegurança

1 ARTS D'ACCIÓ 60  541,00 € nou 550,00€
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2 ARTS VISUALS I NOVES DRAMATÚRGIES 60  541,00 € nou 550,00€

3 AUTOEDICIÓ 60 566,00 € 576,00 € 1,77% 585,00€

4 CARTOGRAFIA CRÍTICA. ART I CARTOGRAFÍA DES
DEL PENSAMENT CRÍTIC

60  541,00 € nou 550,00€

5 CERÀMICA DIGITAL. EINES FÍSIQUES I
NUMÈRIQUES PER A L'ARTESANIA DIGITAL

30 716,00 € 386,00 € -46,09% 395,00€

6 CERÀMICA I VIDRE: PROCÈS DE DISSENY AMB
DOBLE FUNCIÓ

90 741,00 € 751,00 € 1,35% 760,00€

7 CERÀMICA I VIDRE: DE PEÇA UNICA A PEÇA
SERIADA

90 741,00 € 751,00 € 1,35% 760,00€

8 CINEMA I AUDIOVISUAL CONTEMPORANI 60 741,00 € 576,00 € -22,27% 585,00€

9 COLOR I DISSENY EN TINTS NATURALS 60 384,00 € 541,00 € 40,89% 550,00€

10 COMISSSARIAT, PRODUCCIÓ I FINANÇAMENT
D'EXPOSICIONS

30 319,00 € 321,00 € 0,63% 330,00€

11 CONSTRUIR IMATGES DEL PROJECTE 60 531,00 € 541,00 € 1,88% 550,00€

12 CREACIONS INSTAL·LACIONS ARTÍSTIQUES
INTERACTIVES AMB ARDUINO

30 384,00 € 386,00 € 0,52% 395,00€

13 CUINA CREATIVA I DISSENY 60  576,00 € nou 585,00€

14 CURS DE BARRETERIA/INICIACIÓ 90 716,00 € 726,00 € 1,40% 735,00€

15 CURS D'ENQUADERNACIÓ. TÈCNIQUES
CREATIVES

90 716,00 € 726,00 € 1,40% 735,00€

16 CURS D'INICIACIÓ A LA CALIGRAFIA JAPONESA -
SHODO

30 319,00 € 321,00 € 0,63% 330,00€

17 DE LA FOTOGRAFIA ANALÒGICA A LA DIGITAL:
TÈCNICA I PROJECTE

60 596,00 € 606,00 € 1,68% 615,00€

18 DEL LLENÇ AL MUR 90  726,00 € nou 735,00€

19 DEU PROPOSTES DE DIBUIX 60 531,00 € 536,00 € 0,94% 545,00€

20 DISSENYAR A TRAVES DEL MENJAR 60 531,00 € 541,00 € 1,88% 550,00€

21 EL VIATGE DE LA MIRADA, IMATGE EN MOVIMENT
I RECURSOS NARRATIUS

90 671,00 € 681,00 € 1,49% 690,00€

22 EL DAURAT: PROCEDIMENTS PICTÒRICS 60 596,00 € 606,00 € 1,68% 615,00€

23 EL RETRAT I LES REPRESENTACIONS DEL ROSTRE 60 671,00 € 681,00 € 1,49% 690,00€

24 ESCENOGRAFIA PER A ESPECTACLE 60 566,00 € 571,00 € 0,88% 580,00€

25 ESTRATÈGIES DE DISSENY LLEUGER, MODULAR I
TRANSFORMABLE

30 716,00 € 384,00 € -46,37% 393,00€

26 EXPERIMENTACIÓ <-> CONTEXTUALITZACIÓ 90 716,00 € 726,00 € 1,40% 735,00€
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27 FABRICACIÓ D'INSTRUMENTS MUSICALS - LA
CAIXA D'EINES

60 531,00 € 541,00 € 1,88% 550,00€

28 FENT LLIBRES 60 716,00 € 541,00 € -24,44% 550,00€

29 FOTOGRAFIA I ACTIVISME 30 716,00 € 321,00 € nou 330,00€

30 FOTOGRAFIA I AUTOREPRESENTACIÓ.
EXPERIMENTACIONS EN EL RELAT
AUTOBIOGRÀFIC

60  541,00 € nou 550,00€

31 FOTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA, IMATGES I ARTS
VISUALS

60  541,00 € nou 550,00€

32 FORJA ARTÍSTICA 60  571,00€ nou 580,00€

33 FUSTA 60  571,00 € nou 580,00€

34 ICONOCLÀSTIA. LA DESTRUCCIÓ DE LA IMATGE
EN L'ART ACTUAL

60  541,00 € nou 550,00€

35 INICIACIÓ AL FOOD DESIGN 30 319,00 € 321,00 € 0,63% 330,00€

36 INSTAL·LACIONS INTERACTIVES. DISSENY I
PRODUCCIÓ D'EXPERIÈNCIES IMMERSIVES

90 741,00 € 751,00 € 1,35% 760,00€

37 INTRODUCCIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ 90 671,00 € 681,00 € 1,49% 690,00€

38 JOIERIA TRADICIONAL BEREBER DE LA KABILYA 90 716,00 € 726,00 € 1,40% 735,00€

39 IDEA, PROJECTE I CROWFOUNDING /
KICKSTARTER EN 90 HORES

90 716,00 € 726,00 € 1,40% 735,00€

40 LACA JAPONESA 30 384,00 € 391,00 € 1,82% 400,00€

41 LA FIGURA I LES REPRESENTACIONS DEL COS 60 671,00 € 681,00 € 1,49% 690,00€

42 LA FOTOGRAFIA A L'ESCOLA. GUIA PER A
PROFESSORS

30 319,00 € 321,00 € 0,63% 330,00€

43 LLINDARS ENTRE L'ANTROPOLOGIA I L'ART 60 531,00 € 541,00 € 1,88% 550,00€

44 L'US DELS MATERIALS, PROCEDIMENTS I
TÈCNIQUES PICTÓRIQUES: PRÀCTICA I TEORIA

60 531,00 € 541,00 € 1,88% 550,00€

45 META-MATICA. TALLER D'AUTOEDICIÓ I
IMPRESSIÓ AMB TIPUS MÒBILS DIRIGIT PER
L'AUTOMÀTICA

60  571,00 € nou 580,00€

46 MODELAT DE FIGURA 60 741,00 € 751,00 € 1,35% 760,00€

47 MODELAT: RETRAT I DETALLS 60 741,00 € 751,00 € 1,35% 760,00€

48 DISSENY FICCIÓ / NARRATIVA I DISSENY 30 384,00 € 386,00 € 0,52% 395,00€

49 PINTURA DE CREACIÓ 60 531,00 € 541,00 € 1,88% 550,00€

50 PINTURA JAPONESA 30  391,00 € nou 400,00€

51 POP UP, L'ART DE PLEGAR EL PAPER 60 566,00 € 576,00 € 1,77% 585,00€
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52 SISTEMES D'IMPRESSIÓ I ESTAMPACIÓ MANUAL I
LITOGRAFIA

90 716,00 € 726,00 € 1,40% 735,00€

53 TALLA DE PEDRA I FUSTA 90 771,00 € 781,00 € 1,30% 790,00€

54 TALLER D'INICIACIÓ A LA TALLA I L'ENCAST DE
PEDRES

60 596,00 € 606,00 € 1,68% 615,00€

55 TALLER D'INICIACIÓ TÈCNICA A LA JOIERIA 90 716,00 € 726,00 € 1,40% 735,00€

56 TINTA XINESA - PINZELL ORIENTAL 60  541,00 € nou 550,00€

57 TORN, ARTESANIA I DISSENY 60 596,00 € 606,00 € 1,68% 615,00€

58 TORN, VOLUMS, PECES DOBLES I ENCAIXOS 60 596,00 € 606,00 € 1,68% 615,00€

59 VESTITS D'ARTISTA. INICIACIÓ AL PATRONATGE 90  726,00 € nou 735,00€

60 VIDEO, VIDES, VIDI. EL VIDEO COM A EINA DE
PERCEPCIÓ, REFLEXIÓ I CREACIÓ

90  726,00 € nou 735,00€

 

Cursos d'especialització

61 ART I ACCIÓ SOCIAL 60 686,00 € 696,00 € 1,46% 705,00€

62 BASES DE L'ARTERÀPIA / FONAMENTS DE
L'ARTERÀPIA

90 921,00 € 936,00 € 1,63% 945,00€

63 PENSAR LA FOTOGRAFIA. GENEALOGIES
HISTÒRIQUES I APROXIMACIONS TEÒRIQUES (1)

60  696,00 € nou 705,00€

64 PENSAR LA FOTOGRAFIA. GENEALOGIES
HISTÒRIQUES I APROXIMACIONS TEÒRIQUES (2)

60  696,00 € nou 705,00€

 

Cursos genèrics

 CURS 30h. TEÒRIC 30 319,00 € 321,00 € 0,63% 330,00€

 CURS 30h. PRÀCTIC 30 384,00 € 386,00 € 0,52% 395,00€

 CURS 15h. TEÒRIC 15 198,00 € 201,00 € 1,52% 210,00€

 CURS 15h. PRÀCTIC 15 213,00 € 216,00 € 1,41% 225,00€

 

En la proposta dels preus per a la formació permanent, s'ha aplicat un increment mitjà del 1'24%, arrodonint
per dalt o per baix per aconseguir agrupacions de preus tenint en compte el nombre d'hores i els materials que
s'utilitzen. Hi ha un cert nombre de cursos amb un augment negatiu, per causa d'una rebaixa en les hores del
curs o en els materials a utilitzar.

Les caselles que no tenen percentatge de variació és degut a que són cursos que no existien el curs anterior i
per tant, no poden ser objecte de comparació.

En el curs 2017- 2018 es vol continuar amb la modalitat de cursos intensius, de curta durada, que poden ser
organitzats de forma molt ràpida, per la qual cosa es vol aprovar una sèrie de mòduls bàsics (15h i 30h, amb
format teòric i teòric-pràctic) als que s'hi podran acollir cursos de diferents temàtiques.

Els preus públics corresponents a la formació permanent els gestiona directament l'escola i s'han d'ingressar al
compte corrent del centre.
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Amb els ingressos dels usuaris es preveu que es financi la totalitat de les despeses necessàries per a la seva
realització.

Bonificacions

Els alumnes de Massana Permanent que realitzin o hagin realitzat algun altre tipus d'ensenyament reglat
(batxillerat, cicles formatius, graduat universitari, grau en arts i disseny) a l'Escola Massana se'ls hi podrà
aplicar un 5% de bonificació en l'import de la matrícula, així mateix els alumnes que hagin realitzat un curs de
Massana Permanent, durant el curs anterior.

Els alumnes que durant el curs 2017-2018 es matriculin a més d'un curs tindran un 5% de bonificació del
segon curs.

Els alumnes de Massana Permanent que tinguin la condició de professorat, antic professorat o personal PAS de
l'Escola Massana, se'ls hi podrà aplicar un 75% de bonificació del cost del curs. De la mateixa manera els
docents d'aquest pla d'estudis que estiguin com a professorat actiu durant aquest curs 2017-2018 gaudiran
d'una bonificació del 50%.

En quant al cobrament del preu, es preveu un primer cobrament de 100,00 euros per a cada curs, que equival
a la inscripció, i la resta de l'import en el moment de formalització de la matrícula. Aquesta inscripció no es
retornarà en cap cas, excepte que no es realitzi el curs per manca d'inscripció d'alumnes.

El retorn es realitzarà un cop finalitzat el període de matriculació.

Una vegada matriculat només es tindrà dret a la devolució de la matrícula si es justifica degudament malaltia
greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional, i sempre que no s'hagi assistit al 25% de les
classes; en cap cas es retornaran les taxes vigents de gestió de l'expedient acadèmic pel curs 2017-2018, ni
les despeses ocasionades per gestions bancàries.

 

 

ANNEX 2

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS D'EDUCACIÓ, PER AL CURS 2017/2018, PER L'ASSISTÈNCIA A CURSOS A
L'ESCOLA D'ART LA INDUSTRIAL

 

Cursos monogràfics de formació permanent de l'Escola d'Art La Industrial

 

Matrícula (inclosa la documentació informativa i l'assegurança) 67,00 €

 

 

Tots els alumnes hauran de matricular-se per al cursos monogràfics de formació permanent no reglats.
L'abonament d'aquesta matrícula serà única per curs escolar, independentment on es facin els cursos. Per
justificar que s'ha fet efectiva la matrícula, els alumnes hauran de presentar el document que certifiqui el seu
pagament.

Preu dels cursos:

Barem de preus , segons hores de duració (material no inclòs):

 

Fins a 15 hores 42,00 €

De 15 a 30 h. de duració 84,00 €

De 30 a 45 h. de duració 126,00 €

De 45 a 60 h. de duració 168,00 €
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Reserva de plaça 36,00 €

 

No es retornarà l'import abonat, excepte quan, per causes imputables al centre, l'activitat no es dugui a terme
o bé quan existeixin circumstàncies de força major acreditades documentalment que impedeixin a l'alumne la
realització de la mateixa.

Els canvis de cursos es podran realitzar el primer mes al començament de les classes.

Els preus públics corresponents a la formació permanent els gestiona directament l'escola i s'han d'ingressar al
compte corrent del centre.

 

 

ANNEX 3

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS D'EDUCACIÓ, PER AL CURS 2017/2018, PER L'ASSISTÈNCIA A CURSOS A
L'ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS DE BARCELONA (EMAV)

 

CURSOS SUPERIOR DE REALITZACIÓ AUDIOVISUAL

Preu per curs: 2.700€

Hores totals per cada curs: 300 hores

Dates: de 10 d'octubre del 2017 fins al 28 de juny del 2018

El Curs Superior de Realització Audiovisual s'estructura en un programa lectiu de 300 hores de durada.
L'alumne assoleix el domini del llenguatge, narrativa i guió cinematogràfic i les tècniques més avançades de
captació, edició i postproducció (sistemes AVID), derivades del vídeo i el cinema digital, i el tractament i
composició de la imatge, així com la seva planificació i adequació als objectius establerts, realitzant en tot
moment produccions professionals des d'una perspectiva intensament creativa i innovadora.

 

CERTIFICACIÓ OFICIAL AVID MEDIA COMPOSER Nivell Usuari :

Preu per curs: 950€

Hores totals per cada curs: 80 hores

Dates: a concretar en el web i tauler d'anuncis del centre

Avid, el sistema d'edició de vídeo més estès del món, ofereix als professionals del sector audiovisual flexibilitat,
velocitat de muntatge i eines d'edició potents. El curs per a l'obtenció de la Certificació Oficial d'Usuari amb
sistemes AVID Media Composer té per objectiu posar a l'abast eines d'edició lineal utilitzades al cinema i la
televisió. El curs oficial està dirigit a estudiants i a professionals del sector audiovisual, o de la comunicació,
que desitgen especialitzar-se i obtenir un certificat en el món de l'edició digital de vídeo.

Els preus públics corresponents a la formació permanent els gestiona directament l'escola i s'han d'ingressar al
compte corrent del centre.

 

(17.186.071)
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