
EINES AUDIOVISUALS
LA BONNE, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7. 08003 Barcelona  ☏                   
933 151 432
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Amb el suport de



A tots els cursos oferim un 20% de descompte si ets sòciamiga i un 10% si tens el Carnet 
Jove de Catalunya, o ets sòcia o sòci de CIMA Catalunya, SGAE Catalunya, Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya - APdC), PROA - Productors Audiovisuals Federats, Productors Audiovisuals 
de Catalunya 

Si esteu interessades en rebre informació dels cursos de formació audiovisual, podeu 
escriure’ns a audiovisuals@labonne.org o inscripcions@labonne.org

Trobaràs tota la informació al web www.labonne.org

La Bonne reobre les seves portes amb una oferta de cursos i serveis per a qui tingui ganes 
d’impulsar els seus projectes o crear-ne de nous.

#6 COMUNICACIÓ DE PROJECTES CULTURALS 
A partir de la definició d’un pla de comunicació i de
l’anàlisi de casos d’èxit i fracàs, aprendrem les millors 
estratègies per arribar al nostre públic.
A càrrec d’Ana Sánchez.
De l’1 de juny al 4 de juliol (40 hores)
Dimarts i dijous de 16 a 20 h.           
Preu: 225€

#5 POST PRODUCCIÓ DE SO AMB PROTOOLS*
Introducció i aprofundiment en les seves eines, en 
les metodologies de treball i en els diferents tipus 
de mescles.  
A càrrec d’Ana Pau.
Del 4 al 26 de maig (32 hores)
Dijous i divendres de 16.30 a 20.30 h.      
Preu: 250€ 

#4 SO DIRECTE I EXPRESSIÓ SONORA*
Formació especialitzada en enregistrament de so 
directe. Coneixements teòrics i pràctics essencials 
per dominar els processos de sonorització d’una obra 
cinematogràfica de ficció, animació o documental. 
A càrrec d’Eva Valiño.  
Del 8 al 30 de maig (32 hores)
Dilluns i dimarts de 16.30 a 20.30 h.   
Preu: 250€ 

#3 CÀMERA I IL·LUMINACIÓ
A partir d’exercicis pràctics treu el màxim profit a 
la teva camera i aplica diferents estratègies  
d’il·luminació.  
A càrrec d’Elisabet Prandi.
Del 16 de maig al 14 de juny (42 hores)
Dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h.   
Preu: 280€

#2 INTRODUCCIÓ A AFTER EFFECTS
Aprèn les bases de l’animació amb l’After Effects,
per desenvolupar gràfics en moviment, retocs de
vídeo, motion graphics i crear des d’efectes  
especials fins a capçaleres i títols de crèdit animats.  
A càrrec d’Elena Fraj.
Del 20 al 29 d’abril  (16 hores)
Dijous de 17 a 21 h, i dissabtes de 10 a 14 h.        
Preu: 120€ 

#1 MUNTATGE DE VíDEO AMB PREMIERE
Treballa la narrativa audiovisual amb Premiere Pro 
CC i fes exercicis pràctics muntant peces de ficció, 
videocollage i documental, entre d’altres.  
A càrrec de Juliana Montañés.
Del 19 d’abril al 5 de juny (39 hores)
Dilluns i dimecres de 17 a 20 h.           
Preu: 300€ 

#10 CREACIÓ DE PERSONATGES DRAMÀTICS 
DES DE LA PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGIA 
TRANSACCIONAL
Crea un personatge des de la perspectiva de la  
psicologia transaccional en la qual el nivell físic,
l’emocional, la ment i el sentit de vida estan 
integrats.  
A càrrec de Liliana Torres.
Del 5 al 28 de juliol 
 (24 hores eminentment pràctiques)
Dimecres i divendres de 10 a 13 h.     
Preu: 90€

#7 I ARA QUÈ? DISTRIBUCIÓ AUDIOVISUAL,
 FESTIVALS I “MOVIE-MÀRQUETING”
Dissenya la millor estratègia de distribució per al teu
projecte audiovisual, des de les sales de cinema,
fins a festivals, circuits culturals, televisions o  
plataformes on demand. 
A càrrec d’Iris Martín.
De l’1 al 30 de juny (30 hores + tutories individuals)
Dimarts i dijous de 17.30 a 20.30 h.   
Preu: 180€ 

#11 ESTRATÈGIES DE DISTRIBUCIÓ I VENTA 
ENEL SECTOR DE LES ARTS ESCÈNIQUES 
Eines, formes i mètodes de comunicació, conceptes 
de planificació, promoció, valoració i elecció dels 
mercats per distribuir un projecte en concret. 
A càrrec d’Iva Horvat.
El 29 de juny i 4, 6 i 11 de juliol (16 hores)
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10 a 14 h.   
Preu: 120€ 

#9 COM FILMAR LA DANSA?
En col·laboració amb una companyia de dansa,  
experimentarem sobre les diferents possibilitats 
que tenim de plasmar el moviment del cos.  
A càrrec d’Elisabet Prandi.
Del 4 al 27 de juliol (36 hores)
Dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h.   
Preu: 250€ 

#8 GUIÓ DOCUMENTAL
Treballa el guió documental en les diverses fases de 
construcció d’una pel·lícula, des de la investigació 
i l’escriptura fins al rodatge i finalment l’edició. 
A càrrec de Laia Manresa.
Del 5 de juny al 10 de juliol (24 hores)
Dimecres de 16 a 20 h.    
Preu: 140€ 

*Si es realitzen el curs de “So directe i expressió sonora” 
i el de “Post producció de so amb Protools”, el preu 
unitari és de 400€.


