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1. Descripció del curs  

En aquest curs aprendrem a mirar la realitat d'una manera creativa i a millorar el maneig de la 

nostra càmera fotogràfica. A través d'exercicis pràctics i visionats de fotografies resoldrem 

dubtes de tècnica fotogràfica i aprendrem a realitzar millors fotografies en diferents contextos i 

situacions.  

 

2. Continguts  

 A la recerca de la llum. Un breu viatge als orígens de la fotografia. 

 El sistema de zones. Una tècnica avançada d'exposició.  

 Entenent la llum artificial. Una aproximació a la fotografia amb flaix.  

 Fotografia de carrer. A la recerca de l'instant decisiu.  

 Fotografiar els llocs. A la recerca del paisatge.  

 Fotografiar sense llum. Tècniques per a fotografiar de nit.  

 Comunicar amb imatges. Suports expressius de la fotografia: el llibre, l'exposició  i els 

suports digitals. 

 Revelat i processament de les imatges. Adobe Photoshop Lightroom.  

 CTRL+P. Com preparar els nostres arxius per a imprimir.  

 

3. Metodologia  

Les classes seran participatives i dinàmiques: s'hi alternaran les explicacions teòriques amb 

exercicis pràctics que estimularan la nostra creativitat. Estudiarem el treball de grans autors de 

la història de la fotografia i analitzarem les claus per a fer fotografies en diverses situacions. 

Realitzarem diferents eixides fotogràfiques per a posar en pràctica els conceptes i revisarem i 

posarem en comú les fotografies fetes pels alumnes.  

 

4. Destinataris  

Alumnes que hagen realitzat algun curs d'iniciació a la fotografia i aficionats que sàpien 

manejar la seua càmera en manera “manual” o “semiautomàtica” i que tinguen clars conceptes 

bàsics com l'enfocament, els objectius, i algunes nocions en l'ajust digital de les seues imatges.  

 

5. Avaluació 

Assistència mínima d'un 80% del total de les hores. 
Realització de les pràctiques requerides. 
 

6. Equipament necessari 

Càmera fotogràfica que dispose de mode MANUAL (preferentment tipus reflex o mirrorless). 

 

 



 

                             PERIODITZACIÓ 
 
 

- Del 17 d’octubre al 19 de desembre de 2020 
- Dissabtes  de 10.00 a 13:00h  
- 10  sessions  
- 30 hores – 3 Crèdits  

 
 

 Octubre: 17, 24 i 31 

 Novembre:7, 14, 21 i 28 

 Desembre: 5, 12 i 19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


