PAP – PROVA D’APTITUD PERSONAL
D’ACCÉS AL GRAU OFICIAL EN CINEMATOGRAFIA
Curs 2020 - 2021
Procediment i documentació a presentar:
- Inscripció. Al mes de juny, el candidat haurà de realitzar la pre-inscripció als estudis i haurà
d'inscriure's a la prova audiovisual a través de la plataforma d'Universitats. [ACCESNET](
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login )
- Presentació de candidatura. La presentació de la candidatura es farà mitjançant
l’enviament del formulari online proporcionat per l’ESCAC. Aquest formulari ha de contenir
els accessos a carpetes digitals (tipus Dropbox, Google Drive, OneDrive) on el candidat penjarà
els documents requerits.
- Portfolio. Link al portfolio accessible en un format digital.
- Prova Audiovisual. Consisteix en la creació d'un vídeo. Les indicacions sobre la peça (tema,
durada i forma) es desvetllaran en aquesta mateixa pàgina en una única convocatòria el
dissabte 18 d’abril de 2020 i de manera extraordinària el dia 13 de juny de 2020. La
presentació, un màxim de vint-i-quatre hores després, serà online a través del formulari de
presentació de candidatura, que haurà d’incloure un accés digital a aquest vídeo.
- Entrevista personal. Els candidats seran citats a una entrevista personal amb un tribunal
independent. El dia i l’hora de l’entrevista seran assignats i enviats al correu electrònic del
candidat. No es permetran canvis als dies i hores assignats a les entrevistes. En cas
d’impossibilitat total de portar a terme l’entrevista de forma presencial, s’oferirà la
possibilitat de realitzar l’entrevista a distància mitjançant sistemes electrònics (Skype,
facetime, etc).
Es tracta de l'ocasió que tenen els candidats per presentar-se personalment, mostrar la seva
actitud i parlar dels seus objectius. El tribunal podrà fer preguntes sobre el Portfoli presentat,
la prova audiovisual o sobre qualsevol altra consideració relacionada amb el perfil del
candidat que no hagi quedat clara.
Les entrevistes tindran una durada de 15 minuts, aproximadament.

Calendari
•

Matrícula de la prova: del 3 al 9 de juny de 2020. La matrícula s’haurà de fer a
[ACCESNET]( https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login )

•

Presentació del Portfoli i Prova Audiovisual de la convocatòria ordinària: 19 d’abril
de 2020.

•

Presentació del Portfoli i Prova Audiovisual de la convocatòria extraordinària: 14
de juny de 2020.

•

Dates de l’entrevista personal de la convocatòria ordinària: durant el mes de maig
de 2020.

•

Dates de l'entrevista personal de la convocatòria extraordinària de juny: 17, 18 i
19 de juny de 2020.

•

Resolució de la prova d'accés ordinària: abans del període de preinscripció
universitària.

•

Resolució de la prova d'accés ordinària de juny: 26 de juny de 2020.

•

Assignació definitiva de plaça en funció de la nota de tall: la segona setmana de
juliol a través d'[ACCESNET](
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

