
PROPOSTA CURS DE FOTOGRAFIA  AMICS DE LES ARTS

CURS INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA (PRIMER)

Curs principalment pràctic que combina sessions tècniques i teòriques proporcionant
els coneixements generals bàsics per iniciar-se en el món de la fotografia digital.

El curs estarà distribuit en diferents mòduls;

Introducció a la fotografia i al procés fotogràfic, la càmera, diafragma, obturador,
profunditat de camp, sensibilitat, temperatura de color, equilibri de blancs, objectius,
mesura de la llum, flaix, composició, retrat, paisatge, reportatge i bodegó.

Autors més rellevants de la fotografia desde els seus inicis.

Es realitzen pràctiques d’il·luminació en estudi i a l’exterior. També es fan sortides per
tal de posar en pràctica els coneixements adquirits durant el curs.

CURS DE FOTOGRAFIA (SEGÓN)

Curs principalment pràctic, orientat a persones que ja tenen coneixements bàsics
sobre l'ús de la càmera i el seu funcionament.

El curs estarà distribuit en mòduls;

INTRODUCCIÓ:

Els primers dies farem un repàs de que s’ha après durant el curs anterior, dubtes i
reforç en coneixements bàsics.

Primer mòdul; format Raw ,color; coneixements bàsics de revelat en Adobe
Ligthroom i photoshop.

Fotografia en color/ fotografia b/n

El segon mòdul estarà dedicat a la llum, comportament de la llum, diferents tipus de
llum, importància de la situació de la llum quan hem de fotografiar.

Serà molt pràctic per aprendre de manera didacta el comportament de la llum.

Tercer mòdul dedicat al retrat, autors més rellevants de la història de la fotografia de
retrat.

Aplicarem els coneixements que hem après sobre il.luminació i ho posarem en
pràctica a la hora de retratar.

Es realitzen pràctiques d’il·luminació en estudi i a l’exterior.



El tercer mòdul farem fotografia de carrer, veurem autors més rellevants  dins
d’aquesta àrea fotogràfica, localització, composició, recerca de la llum...

Farem sortides per posar en pràcitca el que s’expliqui i es vegi a l’aula.

Durant el curs també veurem la relació de la fotografia amb la pintura i el cinema, com
es complementen les unes amb les altres i veurem la importància de la cultura visual
per després tenir una mirada pròpia quan fem fotografies.

Si surten peticions específiques com natura, macro, paisatge, per part de l’alumnat
farem una inclusió durant el curs tot i que aquestes àreas també estan dins del
programa.

Donat que la fotografia es un tot, encara que es distribueix en mòduls els
coneixements i explicacions s’aniran intercalant, els mòdus son una guia per tenir
ordre dins del programa.

Els curs està impartit per la fotògrafa Cristina Capellades.
www.cristinacapellades.com

Instagram: @cristina.capellades

Els horaris i dates d’inici i final queden per determinar juntament amb els altres
cursos que s’imparteixen tant de fotografia com de pintura o altres events que es
facin a les instal lacions del Amics de Les Arts.

http://www.cristinacapellades.com

