TALLER ESCOLA DE FOTOGRAFIA
XAVI fotògraf

Curs de tècnica Fotogràfica
FITXA TÈCNICA: 14CTF01
OBJECTIU: Iniciar-se en aspectes tècnics i artístics de la fotografia actual.
PARTICIPANTS: Qualsevol persona que desitgi aprendre a dominar l’art de la fotografia.
METODOLOGIA: Presentacions i xerrades pràctiques amb plena participació de l’ alumne, que ha de portar la seva pròpia
càmera per treballar amb ella. Hi haurà dues sortides pràctiques i una pràctica a l’estudi. Les classes es divideixen en una
exposició temàtica i un fòrum obert per comentar el tema del dia; durant el qual estudiarem les càmeres i fotos dels alumnes,
en referència al tema exposat
TEMARI I TEMPORIZACIÓ:
Dia 01 07/04/2014 Conceptes bàsics generals: Presentació del curs, conceptes bàsics del medi fotogràfic. Dissecció
La càmera i la toma
d’una càmera, procés de la exposició i CCD, formats, mides i resolucions.
Dia 02 09/04/2014 L’obturador
L’obturador, exposicions lentes i ràpides, llum ambient i flash, programa
manual i prioritat a l’exposició.
Dia 03 14/04/2014 Els objectius
Distàncies focals, nitidesa i cercle de imatge.
Dia 04 16/04/2014 El diafragma i
Diafragma, profunditat de camp, programa manual o prioritat a l’abertura.
el balanç de blancs
Balanç de blancs.
Dia 05 23/04/2014 L’enfoc i la sensibilitat
Enfoc manual, automàtic, diferents programes, diferents qualitats de les
òptiques, control de la sensibilitat.
Dia 06 27/04/2014 Sortida pràctica: paisatge Panoràmiques, detalls i contrallums. Profunditat de camp i t. d’exposició.
Dia 07 28/04/2014 El color
Teoria del color, gestió del color i instruments de mesura.
Dia 08 30/04/2014 Latitud i gama
Els materials sensibles tenen una determinada latitud d’exposició.
Dia 09 05/05/2014 Anàlisi d’imatge
Tècniques d’anàlisi de la lectura i interpretació de les imatges.
Dia 10 07/05/2014 Composició
Enquadrar, equilibri de formes, regles compositives.
Dia 11 11/05/2014 Sortida pràctica: reportatge Captar moments i expresar missatges.
Dia 12 12/05/2014 Projecció de l’espai
Punt de vista i perspectiva, òptica i focal.
Dia 13 14/05/2014 Il·luminació
La llum, tipus i comportaments segons la forma, angle i distància.
Dia 14 18/05/2014 Classe pràctica: Retrat
Pràctica de retrat i il·luminació.
HORARI I DURACIÓ: 11 classes els dilluns i dimecres de 20:00 a 21:30 i 3 pràctiques en diumenge de 2 h.
LLOC:

Local 29, Boulevard 32, c/ Sant Llatzer 32 - FIGUERES

PREU:100€ de preinscripció i 150€ al tancament de matrícules
TANCAMENT DE MATRÍCULES: dia 07/04/2014 o a l’omplir les places.
INFORMACIÓ I RESERVES:			
						
					
més informació a www.fotoaula.com

Silvia Lozano
info@fotoaula.com
972 678 712

