
Summer 2021
de 13 a 17 anys 

juny - juliol

Summer 
Film Camp

Native teachers Adventure activities Values education

Campament d’estiu en Anglès
10 dies

Mitjançant la participació activa i potenciant la creati-
vitat, utilitzarem l'anglès no només com un únic focus 
d'aprenentatge sinó com a eina per aprendre diferents 
continguts.

Activitats de gravació, il·luminació, so i decoració del 
plató, combinades amb activitats de natura, excur-
sions i jocs de nit. A més a més, aprofundirem en les 
tècniques d’efectes especials, tant digitals com de 
decoració física, en espais i en maquillatge.

Els nostres monitors/es nadius/ives i amb experiència 
en l’educació en el lleure, s’encarregaran de liderar 
diverses activitats per aconseguir desenvolupar la 
creativitat que portem a dins.

Film Camp. Grava el teu propi curt
Un campament per amants del cinema

Gaudeix de l’estiu descobrint el director/a de cinema 
i l’actor o l’actriu que portes dins. Crea la teva pròpia 
pel·lícula i parla d’allò que més t’interessi, et preocupi 
o et remogui per dins!

Vine a aprendre i a desenvolupar les teves capacitats! 
Grava els paisatges, enregistra els sons de la natu-
ralesa, col·loca bé els focus, maquilla i crea efectes 
especials! I fes un bon cop de claqueta per començar 
l’acció! T’esperen els nostres professionals del cinema 
i del món audiovisual.

Atreveix-t’hi!

Què inclou?

• Allotjament a l’Alberg El Mirador del Port del Compte amb 

pensió completa.

• Activitats íntegrament en anglès amb un alt percentatge de 

professorat nadiu.

• Material audiovisual professional.

• Talleristes professionals.

• Material pedagògic creat per l’equip pedagògic de Fundesplai.

• Esports, excursions i activitats diàries dirigides.

• Activitats d’aventura (caiac, tir amb arc, parc d’aventura)  

amb monitoratge titulat.

• Jocs nocturns.

• Dossier informatiu.

• Equip�de�monitors/es�i�educadors/es�amb�titulació�oficial.

• Avaluació�continuada�i�certificat�de�final�de�curs.

• Supervisió les 24h pel nostre equip.

• Telèfon d’emergència les 24h.

del 24 de juny al 3 de juliol

 24/06 - 03/07   690 €*

&

www.estiu.fundesplai.org
Tel. 93 474 46 78

casesdecolonies@fundesplai.org

Places limitades
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Teachers



Port del Compte
Pirineus

 

  

Programa
10 dies

Native teachers Adventure activities Values education

Are you ready to join the programme this Summer?

Thursday 24th
Introduction�to�filmmaking�and�film�analysis�I.�Introduction�to�photography�and�workshop

Friday 25th
Orienteering.�Introduction�to�art�direction�and�FX.�Make-up�workshop

Saturday 26th
Introduction�to�screenwriting.�Introduction�to�sound�and�workshop

Sunday 27th
Adventure�Park�&�character�creation�workshop

Monday 28th
Acting�&�directing.�Script�pitching

Tuesday 29th
Specialization�workshop.�Film�analysis�II.

Allotjament

La casa de colònies del Mirador es troba al Port del Compte, dins de la 
serralada dels Pirineus. La casa es troba al peu de les pistes d’esquí, i 
ofereix un entorn perfecte per a les activitats d’aventura a l’exterior.

L’espai d’allotjament compta amb habitacions amb calefacció, sales 
interiors de grans dimensions i espais oberts, pistes multiesportives, 
piscines, i accés a l’entorn natural per camins i corriols.

 

Wednesday 30th
T�eam�meetings�&�first�filming�day

Thursday 1st
Second�filming�day�&�edition�workshop

Friday 2nd
Last�filming�day�&�first�editing�session�I

Saturday 3rd
L�ast�editing�session.�Film�festival�and�awards�ceremony

Swimming pool and night games included every day, check the full timetable on our website
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