Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECON EIXEMEN T ACADÈMIC AL GRAU
– 1r semestre 2013-2014–
(no omplir els espais ombrejats)
CEN TRE
OFEREN T

EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals)

N OM
ACTIVITAT

Curs d’Edició, Postproducció i creació de FX

DATES
IMPARTICIÓ
5
ACTIVITAT

Del 22 d’octubre al 18 de
desembre de 2013

N º HORES
ACTIVITAT

60

PREU
ACTIVITAT

590 €

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT
El curs d' edició, Post producció no lineal AVID i creació d'ef ect es digit als FX, proporciona un
excel·lent nivell de coneixement de les tècniques de postproducció digital AVID i dominar la
tecnologia i les tècniques d’edició derivades del vídeo digital així com l’aprofundiment en els
últims avanços en la manipulació i composició de la imatge en moviment i creació d’efectes
digitals amb After Effects.
El Curs d'edició, postproducció i creació FX et formarà professionalment en la nova versió d’ AVID
MediaComposer, creada per oferir versatilitat, flexibilitat i velocitat als muntadors i editors de
cinema i televisió amb les últimes i més potents eines d'edició, i la composició i creació d'efectes
digitals amb After Effects.

PROGRAMA
MÒDUL 1: AVID MEDIACOMPOSER
MÒDUL 2: AFTER EFFECTS

PROFESSORAT

Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

Jose Ladero Ramírez
Jove emprenedo r, 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.
TIPUS
D’AVALUACIÓ

Tipus7
d’activitat

Curs

6

6

Assistència i Aprofitament

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants
EMAV
info@emav.com
T. 933.100.300

Càrrec responsable
que signarà el
certificat

Adreçat a8
(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

Coordinador curs i
director
EMAV/EMAVPro

Aprofitament o només assistència
7

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

8

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

Observacions

