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CURS de PANO RÀM IQ UES 360º i TO URS VIRTUALS
Saps que és un tour virtual? No? Un tour virtual és la millor forma de
mostrar un lloc a través d'internet, usant tota la tecnologia disponible
avui dia. Els turistes estrangers ho saben bé, perquè és justament el
que busquen quan volen venir a estiuejar a Espanya.
Ve a ser similar al conegut Google Street View, però amb una
qualitat molt superior i prestacions molt més avançades.
Bàsicament el que fa falta és prendre panoràmiques 360º o
esfèriques per després unir-les amb software especialitzat.

Jun y ‘1 6
Amb c one ix e men ts pr ev is

D u rac ió : 1 6 h ore s

¿ A qui va dirigit ?
Aquest curs està dirigit a tots aquells afeccionats i professionals que vulguin ampliar horitzó i descobrir
noves tècniques amb la qual poder fer més competitiu i productiu.
Serà un curs teòric-pràctic en el qual s'explicaran les tècniques per prendre –de forma ràpida- panoràmiques
360º i com muntar-les posteriorment en un tour virtual de qualitat professional, perfectament publicable.
L'escola comptarà amb ròtules panoràmiques professionals perquè els assistents puguin practicar en petits
grups.

TEMARI

TEMA 1 – Introducció
a)

La tècnica de Stitching

b) El punt nodal
c)

Angles de gir

TEMA 2 – Equip necessàri
a)

Regletes

b) Miralls 360º
c)

Ròtules VR

TEMA 3 – Preparació de la Pano
a)

Exercici: Trobar el punt nodal i els angles de gir

b) Com fer les fotos
c)

Problemes d’ensamblat

d) Montatge amb PTGui
e)

Exercici: Panoràmica 360º. Montatge amb PTGui
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TEMA 4– Tour Virtual
a)

Possibilitats tècniques d’un tour

b) Crear un tour bàsic (preparar les panos, ubicar-les, inter-enllaços…)
c)

Efectes especials (etiquetes de text, transicions , cartells, vídeos, geolocalizació, reflexos…)

d) Exportar el tour per a internet. Compatibilitat amb tablets i smartphones.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Duració :
Requisits :

Assistència :
Data :
Horaris :
Ocupació :
Professor :
Preu :
Material :
Titulació :

16 hores
Necessaris conceptes de fotografia en manera Manual. Disposar de càmera amb òptica
angular extrem fix (es recomana menys de 24 mm de focal efectiva, és a dir menys de 24mm
amb full-frame o menys de 16mm amb cos de factor 1,5X. Ideal 14-16 mm efectiu. Trípode
ferm (gamma mitjana-alta), tipus “Manfrotto” o similar.
Pendrive USB
1 Cap de setmana
18/06/16 i 19/06/16
Dissabte i Diumenge de 10h a 14h i de 16h a 20h
Grups de 9 alumnes
Hugo Rodríguez
280 € (Únic pagament al contat)
Es farà entrega de documentació en paper a mode d’apunts
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.

