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CURS de PHO TO SHO P (Nivell Iniciació-Mig)
Un curs teoricopràctic de 21 hores on es treballa la producció i el
tractament digital d’imatges, combinant tècnica i estil. L’alumne
podrà descobrir la infinita capacitat d’aquest meravellós software,
el qual fa que l’alumne posi a proba les seves pròpies limitacions.

Gen er ‘18
Sense coneixements previs

¿ A qui va dirigit ?
A totes aquelles persones relacionades amb el món de la
fotografia, que vulguin millorar les seves fotografies utilitzant una
de les eines més potents existents actualment.

Duració : 21 hores

TEMARI
TEMA 1 – Gestió d’un banc d’ imatges amb metadades.
Les paraules claus i les col·leccions. L’entorn de treball amb la imatge digital i Photoshop.
Exercici : Bridge i Photoshop.
TEMA 2 – Les capes i els ajustos tonals
Opcions de capes i fusions, capes de text, disseny en Ps. Ajustos i capes d’ajustos tonals en imatges.
Exercici : Disseny i ajustos tonals.
TEMA 3 – El retoc
Les eines de retoc. Retoc i restauració d’ imatges.
Exercici : Retoc I i II.
TEMA 4 – Efectes d’ajusts tonals i seleccions
Virats, vintage, blanc i negre, degradats parcials. Tipus de seleccions i millora d’ aquestes.
Exercici : Seleccions.
TEMA 5 – Ajustos tonals localitzats I
La màscara de capa.
Exercici : Ajustos tonals localitzats I.
TEMA 6 – Ajustos tonals localitzats II
Ajustos tonals localitzats segons contrast d’escena.
Exercici : Ajustos tonals localitzats II.

Ronda Ponent nº13, local 2

08206

Sabadell

Telf.: 93 7253739

hola@escolamira.com

www.escolamira.com

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Duració :
Requisits :
Asistencia :
Horari :
Ocupació :
Professor :
Preu curs :

21 hores
No son necessaris coneixements previs
1 Classe setmanal
Dilluns de 19h a 22h – Inici 08/01/18 fins al 19/02/18
Grups de 9 alumnes
Eus González
Únic pagament al contat 250 € (*)
(*) 10% de descompte per a els alumnes que hagin realitzat algun curs anterior en l’escola

Titulació :
Diploma acreditatiu de l’Escola Mira
Observacions: Durant les classes cada alumne disposarà d’un ordinador i una tableta Wacom. Els alumnes
tindran a la seva disposició els ordinadors de l’escola per poder realitzar els exercicis
proposats, segons els horaris establerts.

Notes Informatives
Curs:
L’escola es reserva el dret a canviar l’ordre de les classes o el contingut del temari per motius d’agenda o organització.
Reserva
La reserva de plaça quedarà confirmada un cop realitzat el pagament d’inscripció, que serà abonat abans del inici del Curs.
Comunicació:
La forma de comunicació del l’Escola amb els alumnes és principalment a través d’e-mail, per lo qual demanem que ens facilitin una adreça de correu
electrònica vàlida i preferiblement personal, per tal d’evitar les limitacions dels correus d’empresa. En les Xarxes socials Facebook
(http://www.facebook.com/EscolaMira) i Twitter (http://twitter.com/EscolaMira), mantenim informació i realitzem convocatòries i invitacions a events i
activitats que en ocasions no es realitzen a través de mail. Seguir-nos en aquestes xarxes permet una relació i comunicació constant amb l’Escola i altres
alumnes i amics.
Certificats/Diplomes.
Al finalitzar el Curs l’ Escola emetrà un Certificat Privat d’ Estudis.
Pagaments
Els pagaments es poden fer a entitat bancària: per transferència o ingrés en compte; a l’ Escola en efectiu o amb targeta.
S’abonarà l’ import total abans o el mateix dia d’inici del curs.
Cancel·lacions/devolucions/recuperacions:
Si l’ Escola modifica la data d’ inici o cancel·la el Curs, les persones matriculades tindran dret rebre el total de l’ import abonat o a utilitzar-lo en un altre
Curs, Taller o activitat de l’ Escola.
Si l’ alumne cancel·la la matrícula o la reserva amb menys de 15 dies d’antelació a la data programada d’ inici, l’ Escola no tornarà els imports abonats.
Les persones matriculades es comprometen a assistir a totes les classes programades. Si, per raons justificades, no `pot assistir a alguna classe, l’ Escola
ofereix opcions de recuperació sense que això suposi compromís ni obligació per part de l’ Escola de garantir recuperacions, ni a devolucions de cap
import per aquest motiu.
Un cop iniciat el Curs, si alguna persona deixa d’assistir a una o més classes sense prèvia notificació i acord, l’ Escola no tornarà ni compensarà imports
abonats i podrà reclamar els imports pendents de pagament.

