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CURS de FOTOGRAFIA INICIACIÓ (2on. Cicle)
Després del curs de Fotografia Iniciació (1er. Cicle), us presentem
aquesta proposta que consta d’una part. Aprofundirem sobre la
imatge digital i treballarem amb el mètode més idoni per obtenir
la millor exposició i enfoca que el nostre equip sigui capaç
d'aconseguir. També aprendrem a revelar de forma òptima les
nostres imatges, seguint un flux de treball ràpid senzill i coherent
des de la presa fins al revelat final.

Octu bre ‘17
Amb coneixements previs
Duració : 23 hores

¿ A qui va dirigit ?
A tots els que us heu quedat amb ganes de més, a tots els que voleu seguir creixent com a fotògrafs,
millorant vostra tècnica i flux de treball.

TEMARI

TEMA 0 – Presentació
Presentació i anàlisis del temari del curs. Professorat. Preguntes.
TEMA 1 – Aquestes perdut enmig d'una jungla de bits, píxels i resolucions? Doncs atent al que ve
Què és un píxel? i la resolució d'una imatge? Sabem com preparar una imatge per imprimir-la amb la nostra
impressora o en un laboratori? ... Doncs atent a tot el que ve.
TEMA 2 – Avui configurarem la nostra càmera perquè rendeixi al màxim
Configurar el menú de la nostra càmera. Ajust fi de l'enfocament mitjançant proves de Back i Front Focus en
l'estudi. Com es genera una imatge des que entra per l'objectiu de la nostra càmera fins que es crea l'arxiu
Raw.
TEMA 3 – Bridge: Gestió d’un banc d’imatges
Les paraules claus i les col·leccions. L’entorn de treball amb la imatge.
TEMA 4 – L’exposició en format Raw
Com exposar en Raw aprofitant al màxim el rang dinàmic i la capacitat tonal que ens ofereix el nostre equip.
TEMA 5 – Programa de revelat Adobe Camera Raw (I)
Fins al moment hem après a captar una imatge amb les màximes garanties. Ara arriba el moment
d'aprendre a revelar les nostres imatges de la forma més eficaç, utilitzant un mètode ràpid i coherent.

TEMA 6 – Pràctica fotogràfica (I)
Sortida per posar en pràctica tots els conceptes apresos fins a aquest moment.
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TEMA 7 – Programa de revelat Adobe Camera Raw (II)
Pràctica de revelat amb les imatges realitzades en la sortida fotogràfica de la classe anterior.
TEMA 8 – ¿ Com generar una imatge d'alt rang dinàmic?
Aprendre a utilitzar aquesta tècnica ens permetrà poder crear imatges amb un rang dinàmic similar al de la
nostra visió. En aquesta classe abordarem com generar imatges HDR, des de la presa fins al seu
processament, aconseguint un aspecte el més natural possible.
TEMA 9 – Presentació projecte fotogràfic
Els alumnes presenten i exposen els seus projectes fotogràfics.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Duració :
Requisits :
Assistència :
Horaris :
Ocupació :
Preu curs :

23 hores
Disposar de càmera que permeti disparar en manera manual i format Raw. Són necessaris
coneixements equivalents al curso Iniciació 1er Cicle
1 Classe setmanal
Dimecres de 19h a 21,30h – Inici el 18/10/17 fins el 20/12/17
Dissabte de 11,30h a 14h – Inici el 21/10/17 fins el 16/12/17
Grups de 9 alumnes
Únic pagament al contat 285 € (*)
(*) 10% de descompte per als alumnes que hagin realitzat algun curs anterior a l’escola

Material :
Pràctiques :
Titulació :

Es farà entrega de documentació en paper a moda d’apunts
Les pràctiques es realitzaran en Dissabte o Diumenge
Diploma acreditatiu de l’Escola Mira

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.

