Ronda Ponent nº13, local 2

08206

Sabadell

Telf.: 93 7253739

hola@escolamira.com

www.escolamira.com

Curs de FOTOGRAFIA M ACRO DE CAM P
Es tracta de la 2ª part del curs bàsic “Els secrets de la Macro”.
S'explicaran els elements i accessoris de treball que s'utilitzen, així
com els problemes que sorgeixen i la forma de resoldre'ls amb els
procediments que proporcionen una major qualitat d'imatge. Per la
tarda es farà una sortida al camp per posar-ho en pràctica realitzant
fotografies.

Jun y‘17
Sense coneixem ents pr evis

D ura ció : 8 hore s

¿ A qui va dirigit ?
L’alumne adquirirà els conceptes fonamentals de la fotografia d’aproximació de camp.

TEMARI
TEMA 0 – Presentació
Presentació i anàlisis del temari del taller. Professorat. Preguntes.
TEMA 1 – Conceptes fonamentals, Ràtio i profunditat de camp
Problemes i com resoldre’ls.
TEMA 2– Elecció de l’equip fotogràfic
TEMA 3 – Elements i accessoris de treball i funcionament
TEMA 4 – Tècniques de macro de camp
TEMA 5 – Fotografia d’elements estàtics
Minerals, el sol, escorces, etc..
TEMA 6 –Ús de trípodes i ròtules especials.
TEMA 7 – Fotografiar flors, fulles, fruits o subjectes semblants
TEMA 8 – Tècniques d’aproximació i captació d’animals mòbils
TEMA 9 – Muntatges especials
Trucs útils
TEMA 10 – Fotografiar insectes i altres invertebrats
TEMA 11 – Els petits animals voladors
TEMA 12 – Ús de Flaix
Flaix anular i flaix normal amb regleta i cable TTL
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TEMA 13 – Sistemes d’atracció d’insectes
TEMA 14 – Límits de la macro de camp
Utilitat de la macro d’estudi
TEMA 15 – Conclusions i dubtes
PRÀCTICA: Sortida al camp per posar en pràctica les tècniques explicades.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Duració :
Requisits :
Assistència :
Data :
Horaris :
Ocupació :
Professor :
Preu
:
Material :
Pràctiques :
Titulació :

8 hores
No són necessaris coneixements previs de fotografia.
1 Dia
11/06/17
Diumenge de 10h a 14h i de 16 a 20h
Grups de 9 alumnes
Albert Masó
120 € (Únic pagament al contat)
Es farà entrega de documentació en paper a mode d’apunts
Sortida Pràctica al Torrent dels Colobrers (Sabadell)
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.

