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actuar com a interlocutor entre el món acadèmic i el professional.

 
enfortir la col·laboració i la comunicació amb les diferents escoles de l'Institut.

 
crear un cens d'usuaris i oferir-los suport, assessorament i informació.

A qui s'adreça?

Els graduats de les escoles superiors de l'Institut del Teatre podran accedir al Servei
des del moment de la finalització completa dels seus estudis i durant els quatre anys
següents.

Què fa?

 

Inserció professional

borsa de treball
informació sobre ofertes laborals
convocatòria de beques i premis de l'Institut del Teatre

 

Formació contínua

participació en cursos/masterclass
informació sobre beques i formació especialitzada

 

Cessió/lloguer d'espais d'assaig

 

Atenció personalitzada de consultes

Com accedir-hi?

L'accés a les prestacions del Servei és gratuït. Per tal de beneficiar-se'n és
imprescindible inscriure-s'hi omplint el formulari de sol·licitud que cal recollir
i presentar personalment al Servei.

Som a la seu de Barcelona de l'Institut del Teatre
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
Telèfon:  932 273 900
e-mail:   graduats.it@institutdelteatre.cat

4.5 ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), adscrit
a la Universitat de Barcelona

Estudis de Graduat Superior

Els estudis del Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals comprenen Quatre anys,
dividits en dos cicles. El primer cicle comprèn primer i segon curs, on els alumnes
cursen totes les assignatures comunes obligatòries. Aquest primer cicle és de
caràcter teòric i pràctic, amb més presència d aula que de pràctica.
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A partir del segon cicle, tercer i quart curs, l alumne opta i es decideix per una
especialitat a desenvolupar durant els darrers dos anys de formació. Les
especialitats a escollir són: direcció, producció, guió, direcció de fotografia,
muntatge, so, direcció artística i documental.

El segon cicle ve carregat de pràctiques, amb menor predomini de la teòrica. Durant
l últim quadrimestre del quart curs, totalment pràctic, els alumnes han de
desenvolupar el projecte de final de carrera.

· Primer curs

El primer curs impartit a l ESCAC és un curs que proporciona a l alumne una base
teòrica de caràcter comú. És per això, que la major part dels crèdits corresponen a
assignatures generalistes i teòriques. Les pràctiques d aquest curs tenen l objectiu
de donar a conèixer el llenguatge visual a l alumne.

· Segon curs

En aquest curs s introdueix a l alumne en cada un dels oficis cinematogràfics a
través de vuit assignatures teòriques i pràctiques. El bloc pràctic del curs té com a
objectiu que l alumne consolidi el seu aprenentatge del llenguatge audiovisual.

· Tercer i Quart curs

L ESCAC ofereix formació en vuit itineraris d especialitat dissenyats per a la
capacitació professional en els àmbits de: guió, producció, direcció, direcció de
fotografia, direcció artística, muntatge i documental. A través d una aproximació
tecnològica, humanística i artística aplicada a l execució de projectes de diferents
formats audiovisuals, s avalua el disseny curricular en base a coneixements
adquirits, habilitats i creativitat.

Postgraus i Màsters

Els Postgraus i Masters que ofereix l' ESCAC, estan dirigits a candidats amb
experiència prèvia en el sector audiovisual o professionals que necessiten reciclatge
en algun dels camps específics proposats en aquests cursos. Pretenen completar i
aprofundir en els itineraris curriculars propis d un grau superior o llicenciatures afins
a aquests mitjans, i experimentar a través de la pràctica assistida per professionals,
amb els instruments i formats utilitzats en la producció audiovisual actual.

Els Postgraus tenen una durada que oscil·la segons el curs entre 150 i 200 h.

Els Masters entre 300 i 350h.

Les places són limitades.   
A l ESCAC aprens que mai deixes d'aprendre
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Oriol Capel, guionista de 7 vidas (1999-2004) i guionista i coproductor executiu
d'Aída

Per al curs 2006-2007, l'ESCAC ofereix els següents màsters i postgraus:

MÀSTER CÀMERA HD
El curs es desenvoluparà en dues parts, una teòrica on s'assentaran les bases
necessàries per a la compressió del curs, i altra pràctica, on es podrà aplicar els
coneixements teòrics adquirits i analitzar la forma de treball amb les càmeres HD.
S'utilitzaran gairebé totes les càmeres que es poden trobar en el mercat actualment,
sent aquest un curs únic a nivell europeu.

Postgrau en direcció de fotografia cinematogràfica
Forma als alumnes perquè coneguin i utilitzin els materials i equips necessaris per al
rodatge de projectes audiovisuals (cinema, publicitat, videoclips...)
  Descarrega el contingut específic d'aquesta assignatura

Postgrau en producció cinematogràfica - line produint
Aprofundeix en els aspectes tècnics de la producció cinematogràfica i forma als
alumnes perquè siguin capaços d'encarregar-se de la direcció de producció d'una
pel·lícula llargmetratge des del guió fins a la còpia standard. Mètode i tècnica dels
processos de producció en preparació, rodatge i postproducció. Introducció a la
producció executiva i als circuits d'explotació.

Màster en direcció cinematogràfica
Aprofundeix en els aspectes artístics i tècnics de la direcció cinematogràfica i vol
formar als alumnes perquè siguin capaços d'encarregar-se de la direcció d'obres
audiovisuals, mètode i tècnica dels processos de direcció en preparació, rodatge i
postproducció.

Màster en documental i societat
Ensenya els fonaments ontològics del documental cinematogràfic, així com les
categories que posseeix el gènere. Estratègies narratives, desenvolupament i gestió
de projecte. De la producció a la postproducció. Mercats: distribució i exhibició.
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Postgrau en guió de llargmetratges de ficció
Proporciona als alumnes un coneixement profund de les tècniques més utilitzades
en la indústria cinematogràfica en l escriptura de guions de llargmetratges de ficció.
Propicia que cada alumne escrigui un llargmetratge de ficció complet sota la
supervisió del professor.

Postgrau en producció i direcció artística
Aprofundeix en el coneixement de les fases i estadis creatius del Director d'Art
Cinematogràfic. Estudia les influències, els camps expressius i les relacions
interdisciplinàries pròpies d aquesta especialitat. Analitza les aportacions que
actualment poden obtenir-se des dels llenguatges de la comunicació audiovisual i les
noves tecnologies. Es treballen en profunditat temes com el interiorisme,
l escenografia, la decoració en cinema, en TV i en publicitat. Així com els formats
interactius i les instal·lacions artístiques.

Màster en direcció de fotografia cinematogràfica
Capacita a l estudiant en el treball del director de fotografia d un projecte
cinematogràfic en totes les seves fases de producció, rodatge i postproducció.
Pràctiques en tots els formats professionals.

Postgrau de producció i realització d'animació en 35mm per a cinema i televisió
El postgrau té com a objectiu proporcionar als alumnes els coneixements i eines
necessàries per a desenvolupar les habilitats requerides en la producció d animació
de projectes de llargmetratge, publicitat, televisió

MÀSTER EN COMPOSICIÓ D'EFECTES DIGITALS
Proporciona els coneixements necessaris per a poder afrontar l'opció professional
dels Efectes Visuals, a través de la llarga experiència d'uns professionals que, tant a
nivell teòric (història, disseny, metodologies, estratègies, pre-producció, etc.) com a
nivell pràctic (Softwares Maya i Shake), realitzaran un ampli recorregut per aquesta
disciplina de post-producció digital cinematogràfica.

Escándalo Films

ESCÁNDALO FILMS POTENCIA LA INTEGRACIÓ I PROJECCIÓ DE FUTURS
PROFESSIONALS.
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Escándalo Films, creada en 1995, és la productora vinculada a l Escola Superior de
Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya, mitjançant la qual s assenten les bases
per a les produccions de l últim curs del Graduat Superior. El seu objectiu és
possibilitar la incorporació dels joves creadors a la indústria del cinema i
l'audiovisual.

Aquest conveni de col·laboració entre la productora i la ESCAC es va signar el 13
d abril de 1999 i ha suposat la producció de nombrosos projectes cinematogràfics
(cinema, televisió i vídeo/DVD), spots promocionals, vídeo clips, vídeos industrials,
institucionals i un llarg etc.

Gràcies a la gestió d'Escándalo Films, hem pogut veure programades les nostres
pel·lícules en diferents sales de Barcelona i Madrid: els cinemes Verdi, la cadena
Yelmo-Cineplex, els cinemes Renoir, els Princesa i les sales de l empresa Balañá on
normalment s estrenen els curtmetratges realitzats pels alumnes.

També s han iniciat projeccions itinerants en sales de tot l estat espanyol en format
DVD amb els millors curts espanyols entre els quals es troben diferents projectes de
graduació dels nostres estudiants.

Conscients de la importància que suposa l exhibició pública dels treballs en el procés
formatiu dels nostres alumnes, Escándalo Films gestiona i coordina la seva
presentació a Festivals Cinematogràfics en dues etapes. En primer lloc a nivell
nacional, a partir de l elaboració i selecció d un llistat de Festivals de primer ordre. I,
en segon lloc, a nivell internacional, en funció del Palmarès obtingut.

Curs d'iniciació a l'audiovisual

Curs Zero té com objectiu fonamental proporcionar una aproximació als mitjans a
través dels coneixements bàsics, tant teòrics com pràctics, necessaris per a
l elaboració del discurs audiovisual.   ESCAC proporciona tots els coneixements i
eines necessàries per poder exercir aquesta professió tan apassionant.
Bernat Vilaplana
Montador de:
Yo puta
Beyond Re-animator
La Monja
Morir a San Hilario
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Assignatures del curs

  Descarrega el contingut específic de totes les assignatures del curs

Narració

 IntroducciÓ a la narració audiovisual
Assignatura teòrico-pràctica d introducció al llenguatge i a la realització audiovisual.
Tècniques de planificació, rodatge i muntatge.

 Pràctiques de narració
Pràctiques de realització en foto digital i en vídeo en format Betacam SP.

 Dramatúrgia
Arguments i personatges universals. Construcció del relat en tres actes. Bases de la
narrativa, idea i trama. Mitologia clàssica comparada.

 Fotografia
Assignatura teòrico-pràctica sobre els fonaments, la tècnica i el llenguatge de la
creació d imatge fixa sobre suport fotoquímic.

Visionats i anàlisis

 Visionats
Anàlisi històrica, tècnica i temàtica de films representatius de la història del cinema
clàssic i contemporani. Projeccions programades.

Història de la representació a Occident

 Història de l'art
Història de l art representatiu. Èpoques principals, escoles, espai euclidià, figuració
representativa actual, representació simbòlica i abstracta.

 Història de la literatura
Anàlisi dels principals moviments aplicats a la literatura moderna.

 Eines de treball
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 Introducció a l'entorn informàtic
Coneixement del maquinari i programari específic en l audiovisual.

 Imatge electrònica
Introducció al disseny, composició i tractament de la imatge a través de l ús i les
possibilitats dels programes: Frehand, Photoshop i Flash.

 So digital
Introducció a la tecnologia del so, tècniques d enregistrament i barreges multipista
digital.

 Tecnologia
Introducció a la tecnologia bàsica aplicada a càmeres i sistemes d edició.

4.6 EUETIT- Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa.
Universitat Politècnica de Catalunya

PLANS D'ESTUDI

ÀREA D'ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIONS

 Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge

ASSIGNATURES TRONCALS/OBLIGATÒRIES

QUADRIMESTRE 1

Codi Assignatura Total Teoria Aplicaci
ó Lab.

26380 Fonaments matemàtics 7.5 4.5 1.5 1.5

26381 Fonaments físics de l'enginyeria 7.5 4.5 1.5 1.5

26382 Fonaments d'informàtica 7.5 4.5 1.5 1.5

26383 Circuits i components electrònics 9 4.5 3 1.5

26384 Introducció als sistemes audiovisuals 4.5 4.5 0 0

QUADRIMESTRE 2

Codi Assignatura Total Teoria Aplicaci Lab.


