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Estar en possessió del DNI/NIE.

Tenir el nivell d entrada demanat al curs.

L inici de la formació ocupacional depèn de l aprovació dels cursos sol·licitats per les
institucions (normalment no coincideix amb el curs escolar). Per això les sol·licituds
es poden fer durant tot l'any a la majoria de centres.

En finalitzar el curs es dóna un certificat de qualificació específica per a una
ocupació.

Quina documentació cal aportar?

Fotocòpia del DNI/NIE.

Fotocòpia de la tarja de demanda d ocupació de l Oficina del Servei d'Ocupació de
Catalunya.
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4.11 La formació cinematogràfica a Catalunya61

Amb l arribada de la democràcia, els cercles industrials, intel·lectuals i pedagògics
tornen a posar damunt la taula la necessitat d instaurar una ensenyança de
cinematografia de grau superior. La nova Generalitat, però, va decidir prioritzar la
recuperació de la llengua catalana, menyspreada pel règim franquista, abans que les
necessitats d una indústria catalana que no necessàriament produiria obres en
català.

El fracàs de l EOC madrilenya, liquidada l any 1976 amb tota una costosíssima
estructura d ensenyança cinematogràfica, va suposar un advertiment i amb tota
seguretat va paralitzar qualsevol mena de projecte de grau superior només
tangencialment representat en certes branques de ciències de la informació i en la
càtedra d història del cinema , deixant l única ensenyança teòrica i pràctica existent

                                           
61 Reproducció de l article: Josep Maixenchs, Aproximació a la formació cinematogràfica a
Catalunya , Quaderns del CAC, 23-24, Barcelona, setembre 2005-abril 2006, p. 221-224.
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a les mans dels estudis de formació professional de primer i segon grau i en les
d unes llavors incipients i poc desenvolupades acadèmies de cinema, com el Centre
d Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC).

Però alguna sortida s havia de trobar al que s estava convertint en una necessitat
imperiosa. S imposa llavors una solució mixta: unificar els esforços de les institucions
públiques amb els interessos privats. Els estudis interns duts a terme pels
responsables de l àrea de Cinematografia de la Generalitat desaconsellaven crear
una escola de cinema de zero, tal com es va fer en temps de la República.

La solució passava per aprofitar una estructura pedagògica preexistent. El Centre
Calassanç va assumir aquest paper durant una dècada, sempre amb la idea d agafar
embranzida per esdevenir, finalment, la tan anhelada Escola Superior de
Cinematografia de Catalunya, vinculada a la Universitat de Barcelona, fet que
finalment es va assolir, no sense haver de resoldre múltiples complicacions de tipus
econòmic, acadèmic, legislatiu i polític.

La constitució d un Patronat rector de la Fundació ESCAC, integrat per la Universitat
de Barcelona, l Escola Pia de Catalunya, l Institut Català de les Indústries Culturals,
l SGAE, EGEDA, l Ajuntament de Terrassa, l Academia de las Artes y la Ciencias
Cinematográficas de España, així com empreses del sector (Filmax, Luk
Internacional, Image Film), possibilita l assentament definitiu d aquest projecte de
formació.

Coincidint amb l aparició de l ESCAC, la Universitat Pompeu Fabra ofereix la titulació
homologada de comunicació audiovisual, com ja ho feia la Universitat Autònoma de
Barcelona. El disseny d aquesta carrera prové directament de l extingida ciències de
la informació. Amb el nou disseny es pretenia derivar més cap als camps
professionalitzadors de qualsevol sector audiovisual.

És cert que aquest nou disseny augura a la comunicació audiovisual un notable
prestigi atès que, a més, coincideix amb la liberalització de l oferta televisiva i amb
les noves regulacions de les telecomunicacions.

Però l oferta no s acaba ni amb l ESCAC, que s anirà consolidant com el centre de
referència en la formació i capacitació en els camps cinematogràfics a Catalunya i
vinculat amb altres centres homòlegs arreu del món, ni amb l aparició de les noves
facultats que, certament, tocaran el tema cinematogràfic més tangencialment. La
Pompeu Fabra destacarà en poc temps en la formació de nous productors i en el
camp del documental de creació, amb prestigi més enllà de les fronteres, camí
semblant al que la Universitat Ramon Llull ha emprès.

Altres centres sense adscripció universitària ni titulacions oficials fan que,
actualment, el panorama en la formació cinematogràfica es pugui considerar
normalitzat: hi ha, doncs, molta oferta i molta demanda de formació i majoritàriament
de qualitat.
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Tant l ESCAC com les tres facultats abans esmentades estan aportant a la professió
nou talent i nova concepció de tècnics (alguns ja amb premis nacionals i
internacionals) que fan pensar amb optimisme en una incipient i renovada indústria
cinematogràfica i en la consolidació d un ampli sector audiovisual.


