CURS EN LÍNIA
Del 13 al 17 de juliol de 2020

04L0

CINEMA EXPRÉS: TALLER DE CURTMETRATGES
3 ECTS reconeguts per la UdL:
30 hores guiades per l’equip
docent + 45 hores de treball
autònom dels alumnes

A través d’una aproximació teoricopràctica al llenguatge cinematogràfic, Òscar Sánchez, director de cinema i un dels responsables de la
productora Nurosfera, oferirà als estudiants l’oportunitat de crear diversos curtmetratges en equip. A partir d’aquesta experiència, s’introduirà els participants en els diferents processos de creació i elaboració d’un curtmetratge, així com en el món professional del cinema i la
creació audiovisual. El curs està pensat principalment per a estudiants d’Humanitats i de Ciències de l’Educació (atès el vessant artístic i
alhora pedagògic dels continguts). Fora de l’àmbit universitari o de l’especificitat dels estudis dels participants, també pot ser útil a artistes
de disciplines diferents, a persones interessades en processos de creació artística en general o, fins i tot, a estudiants i professionals
que vulguin millorar les seves habilitats tècniques amb la càmera de vídeo i resta d’equipament necessari per crear o gravar una història.
Observacions: El professor tindrà en compte el bagatge de coneixements disciplinaris, tècnics i professionals dels alumnes del curs, així com els seus
interessos, tant en la presentació dels continguts com en la gestió del grup en general i dels equips de treball resultants.
Llengües d’impartició: Català i castellà

Del 29 de juny al 24 de juliol de 2020
Patrocinen:

Coordinació: Núria Casado Gual (Departament d’Anglès i Lingüística de la UdL)
Equip docent: Òscar Sánchez Hernández (Nurosfera)
Durada: a) 30 hores
b) 75 hores (30 guiades per l’equip docent + 45 de treball autònom dels alumnes). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL
Preu: 118,59 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 135,00 € la resta
Places: 40

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida.
METODOLOGIA
Durant el curs els alumnes podran accedir, a través del campus virtual, a vídeos explicatius sobre els continguts del curs i a altres
documents específics que els ajudaran a assolir les bases teòriques del seu treball pràctic. A més, cada dia es farà una connexió en
línia, d’11 a 13 h, en la qual es presentarà una síntesi dels documents, s’establirà una dinàmica de debat relacionada amb el tema del
dia, s’aprofundirà en els continguts i es resoldran els dubtes que hagin sorgit. En aquestes sessions interactives també s’organitzaran
els exercicis i, un cop fets, es podran comentar. Les sessions s’enregistraran, de manera que els alumnes que no les puguin seguir en
directe ho podran fer en altre moment.
A més de les exposicions teòriques i del visionat de documents audiovisuals, es realitzaran exercicis individuals i en equip, adaptats als
interessos dels participants. Es farà un seguiment personal de cada estudiant per ajudar-lo a assolir els continguts artístics i tècnics del
curs, tot adaptant-los a les seves necessitats i nivell.

PROGRAMA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA
La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Dilluns 13
11.00-13.00 h
Dimarts 14
11.00-13.00 h
Dimecres 15
11.00-13.00 h
Dijous 16
11.00-13.00 h
Divendres 17
11.00-13.00 h

Òscar Sánchez
Introducció al llenguatge cinematogràfic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat
Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat

Òscar Sánchez
La creació del guió: de la idea a la paraula.
Òscar Sánchez
Producció: direcció d’actors.

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos de la Universitat d’Estiu que
no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. Les persones que ja hi estiguin
matriculades seran informades tan aviat com sigui possible i se’ls hi oferirà
l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar l’import pagat.
Per a més informació sobre el curs:

Òscar Sánchez
Com rodar: desafiaments i solucions cinematogràfiques.
Òscar Sánchez
Edició i postproducció.

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida
Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

