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FOTOGRAFIA GENERAL INICIACIÓ (1 dia)
Curs intensiu pràctic, amè i divertit que mostrarà als alumnes els
conceptes més bàsics de la fotografia. El curs es divideix en dos
jornades de mati i tarda. Per el mati s’expliquen els conceptes
necessaris per a poder disparar en manual i per la tarda farem una
sortida de 1h aproximadament per a posar en pràctica el que hem
après. Després de la sortida es torna a l’escola, es repassen les fotos
realitzades durant la sortida i s’explica el concepte de profunditat
de camp, fent una pràctica a l’estudi de l’escola.

Se temb re ‘16
Sense coneixements previs

Duració : 6 hores

¿ A qui va dirigit ?
A tot el que tingui curiositat i vulgui provar lo senzill que resulta poder disparar en mode manual, aconseguint
que la càmera faci el que tu vols i no al revés.

TEMARI
TEMA 0 - Presentació
Presentació i anàlisis del temari del curs. Professorat. Preguntes.
TEMA 1 - ¿Què s’amaga dins la nostra càmera?
Parts que composen una càmera reflex, tipus d’objectius i com utilitzar-los.
TEMA 2 – Agafa fort la teva càmera i aconseguiràs fotos més nítides.
Com agafar-la, consells per salvaguardar la integritat de la nostra càmera.
TEMA 3 – Em sembla bé que vulguis fotografiar el meu somriure, però no t’apropis tant, que no
aconseguiràs enfocar res.
L’enfoc i els seus variants.
TEMA 4 – Com exposar correctament i evitar zones cremades o fosques.
Com utilitzar correctament el diafragma, obturador i la ISO.
TEMA 5 – Pràctica sobre el que s’ha explicat. Realització d’exercicis.
Realització d’exercicis, visionat dels exercicis al projector de l’aula i resolució de dubtes.
TEMA 6 – La lletra “P” no correspon al mode “professional”, cada lletra té el seu significat.
Altres modes de funcionament, prioritat de la obertura i prioritat al temps d’exposició.
TEMA 7 – Com realitzar fotos desenfocades o amb sensació de velocitat.
Concepte de profunditat de camp i velocitat d’obturació.
TEMA 8 – Pràctica sobre el que s’ha explicat. Realització d’exercicis.
Realització d’exercicis, visionat dels exercicis al projector de l’aula i resolució de dubtes.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Duració :
Requisits :
Assistència :
Horaris :
Ocupació :
Preu curs :

6 hores
Disposar de càmera que permeti disparar en mode manual. No són necessaris coneixements
previs
1 Dia
Diumenge 18/09/16 de 10h a 13h i de 15h a 18h
Grups de 9 alumnes
70 € (Únic pagament al contat)

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.

