ORGANITZA
En compliment d’ allò disposat a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD)
i
la
seva
normativa
de
desenvolupament, les dades personals de
l’ alumne recollits al present imprès, així
com els dels pares, mares o tutors/es, seran
incorporats a un fitxer titularitat de SERVEIS
EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L.,(SENFO) per a
tramitar la seva sol·licitud d’ inscripció, així
com per enviar informació sobre futures
activitats, programes i iniciatives. Així
mateix, amb l’ enviament del present
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imprès autoritza al personal
responsable de
SENFO per a que, en el cas d’ accident i
davant de la dificultat per a localitzar als
pares, mares o tutors/es actuïn com millor
procedeixi. Així mateix, autoritza l’ us del
material fotogràfic o de qualsevol altre
tipus on apareguin els participants del
casal d’ estiu a revistes, publicacions, a la
web www.senfo.com , i en el propi centre
amb la finalitat de divulgar les activitats
organitzades per SENFO. Pot exercir, en els
casos que procedeixi, els seus drets d’
accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
adreçant-se per escrit a SENFO (C/ Font
Honrada, 2 , Baixos, 08004 Barcelona).
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GESTIONA

Casal d’estiu tecnològic
2017

RESUM D’ACTIVITATS

Coneix el món del videojocs i crea el teu propi
videojoc en aquest taller d’estiu. Participa en la
historia, el disseny i la producció del teu videojoc
de la mà d’experts i fes volar la teva imaginació.
L’objectiu d’aquest taller és Idear i elaborar
projectes de producció de videojocs, així com
aprendre a planificar i desenvolupar un projecte
de l’especialitat d’animació interactiva com és un
videojoc, així com aprendre a coordinar el treball
que es derivi o generi a partir del
desenvolupament del projecte d'animació en el
disseny del videojoc.
1ª Setmana
Història de l’animació
El llenguatge dels jocs
Introducció al món del videojocs
Personatges i objectes
Fonaments de la representació i expressió visual
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2ª Setmana
Les bases per dissenyar videojocs
Guió i estructura narrativa
Expressió gràfica
Dibuix aplicat a l’animació i els videojocs
3ª Setmana
Art digital
Programari per fer videojocs
Disseny de videojocs
Del concepte al prototip
Aspectes del desenvolupament
4ª Setmana
Projecte final:
Producció i publicació del videojoc dissenyat per
l’alumne

QUOTES
Calendari

Del 3 al 28 de juliol

Preu/setmana
49€

FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom

Cognoms

Destinataris: alumnes de Secundària

Adreça

Lloc de realització: Espai Jove

Telèfon

Horari: De dl a dv de 9.30 a 13.30h

FORMA DE PAGAMENT
Pagament únic: 100% en el moment de la
inscripció.
Pagament fraccionat: pagant el 50% abans del
26 de juny i el l’altre 50% abans del 12 de juliol.

Els inscrits al curs tindran de regal unes
ulleres de Realitat Virtual.

Data naixement

Compte corrent per fer el pagament:

Núm. Cte. ES09 2100 0780 1302 0009 4767

Imprescindible posar en el resguard el nom i
cognoms.
INSCRIPCIONS
Enviar el full d’inscripció i el resguard de
pagament abans del dia 26 de juny per correu
electrònic a l’adreça info@futur.cat.
El curs és de 20 places i es reservaran aquestes
per rigorós ordre de inscripció.

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

La Caixa de Pensions: ES09 2100 0780 1302 0009
4767

Reunió informativa: 22 de juny a les 12.30h a
l’espai Jove.

Correu electrònic
DNI

Autoritzo el meu fill/a a participar en

totes les activitats del casal d’estiu tecnològic
2017.

Signatura:

