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M ASTER en FOTOGRAFIA de M ODA

MASTER en FOTOGRAFIA de MODA. Un cop finalitzat el curs de
fotografia professional, arribar el moment de escollir una de les dues
especialitzacions que us oferim. Aquest màster vol transmetre un
ample bagatge de coneixements avançats, i al mateix temps
desenvolupar una ample varietat d’habilitats en el sector de la
fotografia de Moda. Mitjançant l’ús de las tecnologies més actuals en
el panorama contemporani, els estudiants aprendran a treballar de
forma autònoma realitzant pràctiques simulades de situacions reals.

Pròximamen t 	
  
Amb coneixements previs
Duració : 5 mesos

Els nostres alumnes aprenen en un ambient petit, íntim i especialitzat
oferint una molt bona proporció d’estudiants per professor.
Permetent així tenir un contacte molt directe entre professor-alumne i viceversa. Durant el curs els
estudiants seran ajudats i motivats per el professorat, a emprendre de forma creativa la recerca del seu propi
estil.

MÒDULS
Història de la fotografia de moda
Els inicis, projecció de imatges, fotògrafs i tendències.
Òptiques i càmeres
Tecnologia. L’equip a utilitzar.
Creativitat
Com utilitzar la creativitat per buscar el nostre propi estil.
Il·luminació
Com treballar amb llum natural, flash i llum contínua a estudi i exteriors.
Edició i processat d’imatges mitjançant Photoshop
Com editar les imatges en funció al medi al que van destinades.
Disseny gràfic i maquetació mitjançant Indesign
Com maquetar els nostres propis treballs.
Direcció d’art
Direcció d’art.
L’ etilisme, la perruqueria i el maquillatge en moda
El treball en equip. Disseny i elaboració d’un quadern d’estil. Com aconseguir que estilisme, perruqueria i
maquillatge estiguin en consonància.
El treball amb models
Com dirigir i gestionar un treball amb models. Organització i elaboració d’un test per models.
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Pràctica : Sessió de moda a l’estudi
Exemple de cóm planificar i executar una sessió de moda a l’estudi.
Pràctica : Sessió de moda a exteriors
Exemple de cóm planificar i executar una sessió de moda a exteriors.
El mercat editorial
L’agencia de publicitat, la revista de moda, el mercat editorial on-line …
Creació i gestió de la teva pròpia empresa
Creació i gestió de la teva pròpia empresa.
Revisió i treballs realitzats per els alumnes
Revisió i treballs realitzats per els alumnes.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Duració :
Requisits :

136 hores de Febrer a Juny
Disposar de càmera que permeti disparar en mode manual. Necessaris coneixements previs
equivalents al curs de fotografia professional
Assistència :
2 Classes setmanals
Horaris :
Dilluns i Dimecres de 9h a 13h
Ocupació :
Grups de màxim 12 alumnes
Preu curs :
Únic pagament al contat 1.350 €
Si desitges fraccionar el pagament, consulta les nostres condicions de finançament
exclusives per als nostres alumnes
Material :
Es farà entrega de documentació en paper a mode d’apunts
Pràctiques :
Les diferents pràctiques planificades al llarg del curs es realitzaran durant els dies de classe,
es contempla la possibilitat d’augmentar la duració de 4 a 5 hores
Titulació :
Diploma acreditatiu de l’Escola Mira
Observacions: Els alumnes tindran a la seva disposició els ordinadors i l’estudi 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.

