Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
– 1r semestre 2014-2015–
CENTRE
OFERENT
NOM
ACTIVITAT
DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

(no omplir els espais ombrejats)

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Certificació oficial AVID MEDIA COMPOSER
Del 27 d’octubre de 2014 Nº HORES
ACTIVITAT
al 29 de gener de 2015

80

PREU
ACTIVITAT

950€

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

Avid, el sistema d'edició de vídeo més estès del món, ofereix als professionals del sector
audiovisual una major ﬂexibilitat, més velocitat de muntatge i eines d'edició més potents. El
curs per a l'obtenció de la Certiﬁcació Oﬁcial d'Usuari amb sistemes AVID Media Composer
té per objectiu posar al teu abast les eines d’edició lineal més soﬁsticades i avançades,
utilitzades pels professionals del cinema i de 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.
¿PER QUÈ OBTENIR UN CERTIFICAT?
Avui més que mai necessites una acreditació que validi la teva experiència professional i que
et permeti destacar en un entorn competitiu. La certiﬁcació d'AVID proporciona un
estàndard d'excel·lència reconegut i és la millor manera de demostrar la teva competència
amb els productes i solucions d'AVID. La certiﬁcació d'AVID és una acreditació tangible,
reconeguda per la indústria, que pot ajudar-te a progressar en la teva carrera i que
proporciona apreciables avantatges a la teva empresa.
Quan obtens una certiﬁcació d'AVID, no només contribueixes a accelerar i validar el teu
desenvolupament professional sinó que, a més, pots augmentar la teva productivitat i l'èxit
dels teus projectes. Quan obtinguis la certiﬁcació passaràs a formar part d'una comunitat
d'editors, com tu, on obtindràs consells i ampliaràs la teva xarxa personal i professional.

1
Inici de l'activitat entre el 15 de setembre de 2014 i el 6 de febrer de 2015 ambdós inclosos (Acord de flexibilitat: també
es poden incloure els activitats que es realitzen entre l’1 i 30 de setembre).
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¿PER QUÈ A L’EMAV?
Des de 1970, EMAV participa activament en la formació de professionals en el camp de la
comunicació audiovisual. Actualment EMAV és el primer Centre Oficial de Catalunya en
convertir-se en un centre AVID LEARNING PARTNER, que pot certiﬁcar els nivells
d'usuari MC101 i MC110 dels sistemes Avid Media Composer v7.
• MC 101 - Editing Essencials”
• MC 110 – “Effects Essencials”
L'escola, un centre públic del Consorci d'Educació de Barcelona situada al centre de la
ciutat, està dotada d'uns equipaments immillorables i compta amb set professors certificats
com a instructors oficials d’Avid Media Composer 7.
EMAV es renova constantment, amb equipament d'última generació, per donar resposta al
constant i al ràpid avanç tecnològic d'aquest sector. Els alumnes disposen d'aules dotades
d'una infraestructura tècnica d'avantguarda i de les eines necessàries per incorporar-se
immediatament a l’exigent mercat laboral.
EMAV, com Avid Learning Partner, proporciona acreditacions oﬁcials amb la voluntat de
renovació i millora constant de l'oferta formativa per a alumnes i professionals del sector
que demanden una especialització de qualitat. Gràcies a l'experiència de més de quaranta
anys com a centre de referència en la formació audiovisual, consolida propostes innovadores
per rellançar una escola amb voluntat de lideratge davant de les tecnologies audiovisuals i de
la comunicació.
El curs inclou el material de suport, el llibre oﬁcial d'AVID i l’examen oficial.
Si tens dubtes, envia'ns la teva consulta a avid@emav.com
Els alumnes interessats disposaran d'assessoria prèvia del curs. També rebran un mail
informatiu que inclourà un dossier explicatiu del Curs Certificat Avid Media Composer, en
el que podran trobar la informació sobre les característiques de curs, el programa, els
professors, instal·lacions i el procés d'admissió.
Un cop l'alumne s'hagi matriculat al curs, rebrà els llibres proporcionats per Avid i un mail
de benvinguda.
L'alumne tindrà dret a realitzar DOS intents en l'examen, sense cost addicional, els quals es
realitzaran de la forma que l'escola consideri oportú. El segon examen s'haurà de realitzar en
un termini de 24 hores, l'escola o professor decidirà si fer-ho al moment o transcorregut un
dia perquè l'alumne pugui repassar.
Per matricular-se en un curs certiﬁcat AVID és necessari demostrar coneixements previs
bàsics de sistemes d'edició no lineal de vídeo.
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TEMARI:
FONAMENTS DE L’EDICIÓ:
Part 1
Entorn AVID i ﬂux de treball.
Iniciar un projecte.
Edició bàsica.
Ajustar l’edició.
Empaquetatge i sortida.
Part 2
Fonaments tècnics.
Gestió de mitjans.
Personalització de l’”interface”.
Organització d’un projecte.
Importació d’arxius.
Edició avançada.
Eina d’ajust ﬁ (trim mode).
Edició d’àudio.
Render i exportació.
Flux de treball basat en cinta: captura i bolcat.
FONAMENTS DELS EFECTES
Introducció als efectes visuals.
Efectes de correcció.
Imatges d’alta resolució.
Creació d’efectes de moviment.
Correcció de colo.
Niat d’efectes.
Efectes multicapa.
Rendiment i processat.
Animació de textos 3D amb Marquee.
Treballar amb AVX Third-Party plug-ins.
Jose Ladero Ramírez

PROFESSORAT

Jove emprenedor, fundador i director de projectes de l’empresa audiovisual aureacolor imatges
i sons SL, amb clients internacionals com Freixenet o Valspar.
Realitzador de televisió, destacant el programa de reportatges de referència de TV3 “Entre
línies”, o “Menja SA” de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.
Amplia experiència docent audiovisual (des de fa 13 anys) en màsters, cicles formatius i cursos
d’especialització (tant per alumnes com per formació de formadors ) a la universitat, a escoles
especialitzades o a mitjans audiovisuals. Destaquen l’escola EMAV, UPC-CPA, UB, Micro
Obert, 9zeros, o empreses com TVE, Freixenet, ACN (Agència Catalana de Notícies) o
Promovisa.

Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

TIPUS
D’AVALUACIÓ

2

2

Només assistència

Tipus 3
d’activitat

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants

Càrrec responsable
que signarà el
certificat

Curs

EMAV
info@emav.com
T. 933.100.300

Coordinador curs i
director EMAV

Adreçat a 4

(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

Aprofitament o només assistència
3

Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…

4

Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

Observacions

