Curs d'Especialista Professional de Cinema i TV
ANDORRA
Curs 2018-2019
L'Escola d'Especialistes Ángel Plana Convoca el Curs
d'Especialista Professional de Cinema i TV 2018-2019.
El programa d'estudis de l'Escola d'Especialistes Ángel Plana, està
homologat oficialment per la International Stunts Academy de Moscou
(I.S.A.).
Això significa que hem superat els estàndards de qualitat exigits per l'Escola
d'Especialistes més important del món després de diversos anys de
desenvolupament i actualització dels nostres continguts.
També implica que, un any més, als costos de formació dels nostres
especialistes contribueix amb el seu patrocini la International
Stunts
Academy de Moscou.
Als alumnes preinscrits se'ls enviarà en format electrònic el Manual de
Prevenció de Riscos Laborals en la Professió d'Especialista i Doble d'Acció
pel Sector Audiovisual, supervisat per l'Acadèmia de la Televisió i l'autor del
qual és Ángel Plana.
En aquest manual es recullen totes les tècniques que els nostres
especialistes han de conèixer a la perfecció, que són fruit dels més de 25
anys d'experiència d'Ángel en aquest sector.
Les millores introduïdes en els nostres cursos compleixen estrictament amb
els estàndards de la I.S.A..
Amb aquestes millores la formació com a especialista de cinema fa un salt
de qualitat molt important que farà que els alumnes que s'inscriguin en
aquest curs puguin considerar-se els millor preparats.

1

El Curs d'Especialista Professional de Cinema i TV 2018 de
Andorra inclou:
Equip de proteccions i motxilla personalitzada de l'escola amb el teu
nom.
Al començament del curs els nostres alumnes rebran una samarreta de
l'Escola i un equip de proteccions que consisteix en una motxilla especial de
l'Escola reforçada i personalitzada amb el teu nom o sobrenom, així com
proteccions d'esquena, colzes, genolls.
Curs en línia de Prevenció de Riscos Laborals en la Professió
d'Especialista de Cinema amb titulació oficial.
NIVELL BÀSIC (Segons RD 39/1997 del Reglament dels serveis de Prevenció en
l'especialitat d' “Especialista en produccions audiovisuals”).

La Productora, els Caps d'Equip, el Director i, en primer lloc el
propi Especialista han de tenir en compte una sèrie de factors que
redueixen al mínim el risc que, de per si mateix, ha d'assumir l'Especialista.
Aquesta sèrie de factors seràn tractats individualment, amb la finalitat de
familiaritzar-nos amb els procediments de seguretat i fer aquesta
espectacular professió molt més segura i, d'aquesta manera, gaudir tots
més fent el nostre treball.
En breu tots els especialistes hauran d'estar en possessió d'aquest títol per
poder treballar. Amb aquesta titulació, el que ho desitgi podrà continuar
formant-se en PRL i obtenir la titulació de tècnic superior
Book professional de fotografies per a càstings i productores. Les
fotos i mesures dels alumnes les pujarem també a la nostra web.
Tècniques d’especialista
Professors: Àngel Plana, Oriol Tarrida.
•
•
•
•
•
•
•

Lluita escènica.
Lluita amb diferents tipus d’armes. (Street fights)
Caigudes a terra, diferents tècniques des d’alçada 0.
Caigudes a matalassos fins a 3 mts.
Caigudes d’alçada, diferents tècniques fins 12mts a la piscina de
goma escuma.
Esgrima.
Utilització d’armes de fogueig.
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•
•
•
•

Coreogràfies de baralles.
Utilització del minitramp.
Utilització llit elàstic.
Tècniques especials, caigudes de bicicleta i ràpel.
Parkour
Professor: Leo Urban

•
•

Les tècniques de Parkour diferents passos.
Parkour aplicat al Cine i TV , Stunts Parkour.
Acrobàcia
Professor: Leo Urban

•
•

Tècniques d’acrobàcia. Diferents passos.
Acrobàcia aplicada al cinema.
Interpretació
Professora: Girasol Blanco

•
•

•

Interpretació al devant de la càmera.
Tècniques de càsting.
Tècniques d’interpretació prèvies a una seqüència d’acció, tensió
emocional .
Foc
Professor: Gerard Miralles

•
•
•

Relació i respecte al foc. Dominar el foc.
Bonzes Torxes humanes.
Tècniques bàsiques de llençafocs i Tragafocs.

Els alumnes hauran d'aportar dos monos de treball, guants,
passamontanyes i samarretes de cotó 100%. S'ampliaran detalls
oportunament.
Els alumnes realitzaràn pràctiques en curtmetratges i produccions en les
quals estiguem participant sempre que aquestes ho requereixin.
Durant el mes d'agost no hi haurà classe.
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Al desembre es prepara a la gent a la gent per a la prova final.
Assegurança d'accidents.
La Matrícula inclou una assegurança d'accidents
al Portfoli de la nostra web durant, almenys, un any.

i

la

incorporació

CALENDARI DEL CURS D'ESPECIALISTA:
Local d'Entrenament: El local d'entrenament de l'Escola d'Especialistes
de Cinema d’Andorra, está en el Centro Free Style 360º Extrem, Avda.
Santa Coloma, 115 – Andorra la Vella.
La ubicació del Local està subjecta a possibles modificacions sense minvament de la
seva qualitat.

Del 15 de Juni 2018 al 15 de Gener de 2019
Documentació a aportar a l'inici del curs:

 Formulari de Matrícula emplenat.
 Fotografia tipus carnet.
 Certificat Mèdic.
 Fulla de Mesures.
 Resguard de pagament del curs .
Preu del Curs: 3.600 EUR.
Forma de Pagament: A la formalització de la Matrícula.
Número de compte:
AD37 0008 0090 3612 0091 4096. Banc Sabadel d'Andorra.
Beneficiario GERARD MIRALLES CARRILLO.
SWIFT:BSNANADAD
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Forma de pagament per mensualitats:
Preinscripció: 400 EUR (Reemborsable fins a 1 MES abans del començament
del curs) com a paga i senyal per reservar la plaça.
Inclou el Manual de Prevenció de Riscos Laborals en la Professió
d'Especialista i Doble d'Acció per al Sector Audiovisual en format electrònic
(ISBN: 978-84-15482-52-9 - 211 págs.).
Al començament del curs: 1.200 EUR. Lliurament de l'equip de proteccions.
RESTA DE PAGAMENTS PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
Juny 2018: 500 EUR
July 2018: 500 EUR
Agost 2018: 500 EUR
Setembre 2018: 500 EUR (Últim pagament).
Avantatges i regles de la preinscripció:

 La Preinscripció us garanteix una plaça per a la propera convocatòria.
 Als alumnes preinscrits se'ls enviarà un exemplar en format eBook del
Manual de PRL d'Ángel Plana.
 Els diners lliurats són reemborsables fins a 1 MESOS abans del
començament del curs.
 No n'hi ha prou amb dir "Em vaig a matricular", cal passar a l'acció i
assegurar la teva plaça.
Com preinscriure’s:
Per realitzar la preinscripció cal que empleneu l'imprès que trobareu a la
nostra web. (https://www.escuelaespecialistas.com/formulari-d-inscripcio/)
Rebreu una resposta automàtica amb les instruccions per completar el
procés.
(Si no rebeu la resposta automàtica mireu en la vostra safata de "spam").
Quan rebem l'ingrés de la preinscripció us enviarem la confirmació i el
manual de PRL en format i-Book. Ja tindreu reservada la plaça.
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Un mes abans del començament del curs us indicarem la resta de la
documentació que necessitem per completar el procés de matrícula:
 Formulari de Matrícula emplenat (Ho enviem nosaltres perquè ho
empleneu)
 Fotografia tipus carnet
 Certificat Mèdic
 Fulla de Mesures (L'enviem nosaltres perquè l'empleneu)
 Resguard de pagament del curs
Haureu d'ingressar la quantitat de 400 EUR en el compte:
Número de compte: AD37 0008 0090 3612 0091 4096. Banc Sabadel
d'Andorra.
Beneficiario GERARD MIRALLES CARRILLO.
SWIFT:BSNANADAD
Les places són limitades i es cobreixen relativament ràpid, per la
qual cosa si esteu interessats, us recomanem que us inscrigueu a
partir d'ara.
Recordeu que les places es reserven per estricte ordre de recepció
de la sol·licitud acompanyada de l'ingrés de la preinscripció.
La normativa de l'escola d'Especialistes la teniu a la nostra Web:
www.escuelaespecialistas.com.
Per a qualsevol dubte o pregunta podeu trucar-nos al 00376 697847
o escriure'ns un correu a info@escuelaespecialistas.com o a
zulandir@gmail.com
ESTUDIANTS ESTRANGERS:
Existeix un permís de residència especialment concebut per a estudis,
pràctiques formatives i entrenaments esportius d'alt nivell, que costa
22,61€ per estudiant.
No obstant això, s'ha de prendre en compte el següent:
 Els estudiants han de portar un certificat d'antecedent penal postil·lat
(caduquen als 3 mesos), així com una fotocopia postil·lada del
passaport (o DNI en cas d'europeus);
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 Els estudiants han de disposar d'un allotjament al Principat (ja sigui
privat o de la Escola);
 Els estudiants han d'acreditar una assegurança sanitària que cobreixi
al 100% qualsevol despesa mèdica o sanitària durant el període
previst;

Andorra, abril 2018
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