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SORTIDA D’ASTRO FO TO GRAFIA
(Parc Natural del M ontseny)

Se temb re ‘17
El Pla de la Calma, situat a la vessant occidental del parc natural del
Montseny i amb una alçada aproximada de 1.150 metres, és una
localització amb vistes privilegiades i un dels millors llocs -tot i la
proximitat amb l’àrea metropolitana- per poder gaudir d’un cel força
estrellat i també per ser capaços d’endinsar-nos en el meravellós món
de l’astrofotografia de paisatge.

Amb coneixements previs

Duració : 10 h.

TEMARI
TEMA 0 – Presentació
Presentació i anàlisi del temari del curs. Professorat. Preguntes.
TEMA 1 – Classe teòrica a l’aula
La primera part del taller es durà a terme a
l’aula de l’escola, a on aprendrem tot allò
necessari per aconseguir capturar amb èxit el
cel nocturn i amb la màxima qualitat possible.
A més, també veurem les diferents eines que
tenim a l’abast per poder planificar
satisfactòriament les sortides nocturnes i
saber prèviament què trobarem al cel.

TEMA 2 – Classe pràctica al Montseny
Per la segona part del taller agafarem el cotxe
fins a la C-17 a l’alçada de Tagamanent i
pujarem fins al Pla de la Calma. La carretera
està asfaltada menys l’últim tram i pot resultar
complicat per a alguns turismes. Arribarem
amb temps per fer les últimes llums del dia i
mentre esperem a que sigui completament de
nit, aprofitarem per sopar i resoldre dubtes.

TEMA 3 – Classe final a l’aula
El diumenge durem a terme la tercera part
del taller i tornarem a l’aula. Durant un parell
d’hores revisarem les fotografies fetes durant
la nit anterior i les revelarem amb ACR /
Lightroom i Photoshop.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Duració :
Requisits :

Assistència :
Inici Curs :
Horaris :

Ocupació :
Professorat :
Preu curs :

7 hores
Coneixements previs de disparo en manual i en RAW.
Disposar de càmera que permeti disparar en mode Raw, objectiu angular, trípode,
intervalòmetre (opcional), lot frontal.
Es recomana portar roba d’abric, sopar i beure.
1 Cap de setmana
23 i 24 de Setembre 2017
Dissabte de 17h a 19h (primera part del taller)
de 19h a 20h (desplaçament)
de 20h a 23h (segona part del taller)
Diumenge de 11h a 13h (tercera part del taller)
Grups de 10 alumnes
Oriol Mas
60€

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.
rtes abonados y podrá reclamar los importes pendientes de pago.

