CURS D’INICIACIÓ AL VIDEOMAPATGE
PROFESSIONAL
· Nombre d’hores: 10
· Nombre d’alumnes: 8
· Preu per alumne: 255 euros
· Nombre de sessions: 3
· Durada de cada sessió: 3 hores
· Horari: dilluns i dimecres de 17 a 20 hores, i divendres de 17 a 21 hores
· Inici del curs: 22/05/2017
· Final del curs: 26/05/2017

OBJECTIUS I METODOLOGIA
Curs complet d'iniciació al mapatge professional per a la seva aplicació creativa
sobre arquitectura, escenaris i objectes 3D i 2D.
En aquest curs s'aprèn des de zero tots els coneixements necessaris per dur a
terme una instal·lació de mapatge, així com la utilització del software específic
per a la projecció i mescla de visuals a temps real.

PROGRAMA
Projeccions, VJing i mapatge
Exemples de diferents tipus de VJing i mapatge
Eines per dur a terme projeccions visuals
Tipus de projectors i connectors
Programari i còdecs adequats
Mapatge amb Resolume i MadMapper
Diferents tècniques i programes per a mapatge
Mapatge amb Resolume Arena
Mapatge amb MadMapper
Connectors (plug-ins) i còdecs
Motion Graphics, After Effects i Photoshop
Creació de màscares amb Photoshop per a la seva aplicació en mapatge
Creació de màscares, plànols, contorns lluminosos i siluetes amb After
Effects per a la seva aplicació en mapatge
Introducció bàsica a 3D per a la seva aplicació en mapatge.
Pràctiques
Configuració de l'ordinador de l'alumne
Aplicació de les tècniques i creació de videoloops
Aplicació de les tècniques apreses de videomapatge sobre estructures
arquitectòniques, objectes 3D i dibuixos 2D
Creació de màscares personalitzades per a mapatge.

INFRAESTRUCTURA PER A LA IMPARTICIÓ DEL
CURS
Lloc d’impartició: LADAT, Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de
la Universitat de les Illes Balears. Edifici Europa, baixos, ParcBIT. 07121
Palma.
Aula de cinematografia digital equipada amb 20 ordinadors iMac.
Totes les aules estan equipades amb projector, pantalla i equip de so per
dur a terme els visionats.

PERSONAL DOCENT
ÁNGEL ROMERO
Neix a Palma el 1980. Va cursar els estudis de Tècnic de So i Producció Musical a
l'escola Microfusa de Barcelona i de Tècnic en Edició de Vídeo Professional,
Animació 3D, Modelatge i Render a l’Euroinnova Business School.
El 2014 funda l'empresa Palmapping, on desenvolupa els seus treballs audiovisuals
per a empreses com Mini, BCM, Tito’s, Los 40 Principales o HotelBeds, entre
d’altres.
Web del docent: www.palmapping.com

ALUMNES
Nombre màxim d’alumnes: 8
Nombre mínim d’alumnes: 5
Requisits d’accés al curs: currículum i aptituds.

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA
Preu total del curs (matrícula): 255 euros.

