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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
L’activitat pretén endinsar-se en la il·luminació espectacular des d’una 
perspectiva actual i professional. El control de llums es realitzarà a nivell físic 
amb taules de llum de la marca Avolites, un referent en el món dels espectacles 
en viu. Els softwares Capture (Student Edition) i Avolites Titan Simulator 
permetran l’aprenentatge de la taula de llums en un sistema amb caps mòbils, 
escàners i leds. La combinació dels dos softwares ofereix un entorn que integra 
el procés de disseny del projecte d’il·luminació amb la seva execució final. 
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CONTINGUTS 
 
 
1. Protocols il·luminació 
• DMX 
• Art-Net 
• sACN 
 
2. Capture (Student Edition) 
• Ús com a visualitzador 
• Funcionalitats 
• Configuració 
• Interfície gràfica 
• Generador d’informes 
 
3. Avolites Titan Software (v11) 
• Presentació 
• Configuració espais de treball 
• Configuració connectivitat en xarxa 
• Patch 
• Generació de paletes (colors, posició, moviments,…) 
• Creació de “cues” (programacions seqüencials de focus i efectes) 
• Assignació de funcions a botons 
 
4. Treball en taules de control Avolites (Titan Mobile i d’altres) 
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OBJECTIUS 
 
 
• Entendre les diferències i els entorns d’ús dels protocols d’il·luminació actuals. 
• Conèixer les eines que ofereix el software Capture (Student Edition) en la 
realització de projectes. 
• Saber controlar un sistema de llums amb caps mòbils, escàners i leds, 
mitjançant les taules Avolites i Titan Simulator. 
 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 

 
Sessió 1: dijous 02/09/21 de 9:00-13:00 

Sessió 2: divendres 03/09/21 de 9:00-13:00 

Sessió 3: dilluns 06/09/21 de 9:00-13:00 

Sessió 4: dimarts 07/09/21 de 9:00-13:00 

Sessió 5: dimecres 08/09/21 de 9:00-13:00 

 
Lloc de realització  
 
Lloc: Institut Caparrella Lleida 
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