ÀREA JORNADES I TALLERS
YOUTUBE. Taller per joves de 10 a 14 anys
FFP-01/2 Rev. 1 09/2005

(V17,122/3)

Dates
Inici: 15 de desembre de 2017
Fi: 15 de desembre de 2017

Preu del curs
25 €
Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 25,00 €

Hores totals
2h

Total: 25,00 €
Horari
divendres de 17:30 a 19:30

* Consulta els descomptes especials

Lloc
FUNDACIÓ MIL·LENARI
Plaça del Mil·lenari, 2, 1r
Vic

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
Aquest taller està especialment pensat perquè els nens i nenes puguin treure el màxim profit de les seves capacitats creatives i
comunicatives a través de l’eina Youtube.
Taller a càrrec de Laura Centellas:
Comunicadora especialitzada en màrqueting de continguts, graduada en Periodisme i músic a temps parcial. Creu que la
comunicació, en totes les seves formes, és la millor via per entendre el món amb totes les seves perspectives.
Diu: En un món cada cop més estandarditzat, només triomfaran aquells que obrin la ment a noves oportunitats, que treballin en
equip i que sàpiguen com comunicar-se!
Instagram: @laucentellas
Facebook: https://www.facebook.com/lauracentellasoficial/
Youtube: http://bit.ly/2tt5iYZ

Punts del temari
Hauran de desenvolupar una narració que podrà ser un relat inventat o una història inspirada en una vivència real i la remescla la
faran a partir de clips compartits a Youtube per altres usuaris. Per crear el vídeo final, faran servir l’editor de Youtube, que a més
de tallar i unir fragments, els permetrà incorporar transicions i aplicar filtres, crear títols de text i afegir música i efectes de so.
* Els menors de 16 anys és necessari que puguin utilitzar un compte de gmail dels pares o tutors.

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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