
Última modificació: 03-07-2015

840014 - FOTDOC - Fotografia Documental

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 8

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: Joan Safont

Responsable: Cristòfol Casanovas

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2015

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent 
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
3. CEA7: postproduït usant eines bàsiques d'efectes digitals (títols, màscares, control d'efectes cromàtics ...) per a una
producció audiovisual en diferents modalitats (reportatge periodístic, cinematogràfic, videoclip, ...).

09 CII. CG9: CREATIVITAT I INOVACIÓ - Ser capaç de convertir idees en actes, de manera creativa i innovadora, i 
amb sentit de iniciativa, planificant i gestionant projectes destinats a l'assoliment d'objectius concrets.



Última modificació: 03-07-2015

840014 - FOTDOC - Fotografia Documental

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 8

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Presentar la fotografia com una eina de mediació que permet aproximar-se a la realitat de les comunitats, persones i 
contexts socials.
· Generar consciència social com a denúncia o testimoni d'una realitat oculta.
·Reflexionar sobre la utilització de la imatge fotogràfica documental en la representació dels problemes socials, polítics, 
econòmics i culturals de la nostra societat.
· Haver estudiat l'evolució històrica i el pensament que ha anat generant la fotografia documental. 
· Planificar, dissenyar i realitzar un documental fotogràfic.

· Conèixer de forma bàsica l'evolució històrica i el pensament que ha anat generant la fotografia documental. 
· Planificar, dissenyar i realitzar un documental fotogràfic.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

El treball a l'aula consistirà en explicacions pràctiques basades en text i fotografies, on es mostrarà l'essència de la 
fotografia documental a través dels seus autors i de la tècnica fotogràfica.

L?assignatura s?articula al voltant de dos vessants:

- Vessant teòric:  
o Estudi de textos de fotògrafs i teòrics. 
o Història del fotoperiodisme i la foto documental. 
o Anàlisi d?autors, des dels clàssics fins a la ?street photo?. 
o Importància de l?editor fotogràfic. 
o Lleis i arxius. 

- Vessant pràctic: 
o Classes on s?explicaran la tècnica i les eines fotogràfiques per cada pràctica a realitzar.
o Diferents pràctiques temàtiques : Retrat, macrofotografia, natura, objectes, entorn.
o Treballs pràctics articulats a partir de l?individu (el jo), l?entorn immediat i general, l?entorn social.
o Treball de recerca personal.

Les activitats pràctiques consistiran en projectes proposats pel professor i un projecte de recerca que l'alumne l'haurà de 
triar des de el començament del curs. 

Per complementar les sessions teòriques el professor proposarà el fragment d'un llibre, fotocopiat. Els alumnes podran 
proposar texts a tractar, el professor els tindrà en compte i els planificarà.  
El text es llegirà durant el temps de classe i si cal es podrà desenvolupar individualment fora d'ella. Tothom haurà de 
llegir i debatre en el curs de la classe. Es tracta de posar en comú pensaments existents sobre la fotografia i la fotografia 
com a document , temes que es plantegen des dels seus inicis.

Metodologies docents



Última modificació: 03-07-2015

840014 - FOTDOC - Fotografia Documental

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 8

Continguts

La fotografia documental com a document 
històric

Reflexió i anàlisi

Aspectes professionals

Dedicació: 32h 

Dedicació: 32h 

Dedicació: 22h 

Grup gran: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran: 5h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

La fotografia documental i els seus autors 
Agencia fotogràfica Magnum
Els editors fotogràfics

- Lectura  de diferents textos de fotògrafs, editors o filòsofs, relacionats amb la foto documental.
- Visionat de documentals que mostren els treballs de diferents fotògrafs.
- Anàlisi d?autors

Concepte, equips i permisos. 
El concepte de Freelance. Exclusives. 
Treballar amb guió. 
Ètica professional
Drets d?imatge. Arxius fotogràfics.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Veure activitats 2 i 4

Veure activitats 2 i  4

Veure activitats 2 i 4
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La tècnica fotogràfica I Dedicació: 28h 

Grup gran: 7h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Formats de captura. 
Il·luminació i tècniques de mesura de la llum. 
El flaix i els objectius.
Un equip per cada treball. 
Gestió de color.

Descripció:

Activitats vinculades:
Veure Activitats 3: pràctiques temàtiques: Retrat, macrofotografia, natura, objectes, entorn.
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La tècnica fotogràfica II Dedicació: 36h 

Grup gran: 8h 
Grup petit: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Art, retrat i natura

Pintures i gravats.
Reproduccions, fidelitat i qualitat.
Nivells, paral·lelatge, carta de colors i blancs.
Treball d'estudi i taller. Assegurances. 

El retrat en el seu hàbitat.
Tipus de retrats. 
El retrat en blanc i negre. 
Consideracions ètiques.

Foto de natura i animals. Macrofotografia 

Descripció:

Activitats vinculades:

Veure Activitats 1 i 3: pràctiques temàtiques:Retrat, macrofotografia, natura, objectes, entorn.
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Planificació d'activitats

Pràctiques 

Treballs personals i en grup 

Treball final 

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Realització de cinc pràctiques temàtiques: Retrat, macrofotografia, natura, objectes, entorn.

 Realització de treballs a partir d?escrits proporcionats pel professor.
Realització de petits exercicis fotogràfics relacionats amb l?entorn dels alumnes.
Recerques d?autors

 Treball fotogràfic realitzat individualment per l?alumne. 

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Plató, flaixos, càmera.

Càmera. Textos. Internet

Càmera . Posproducció bàsica.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Al final de cada pràctica cada alumne haurà de lliurar unes imatges segons indicacions prèvies del professor.

Valor:20 % total

L?alumne entregarà els seus treballs segons planificació. Alguns en grup i presentats a classe.
Valor total : 25 % de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

Adquirir destresa fotogràfica en els diferents temes proposats.

Saber analitzar, interpretar i relacionar informacions contingudes en textos relacionats amb la matèria.

Activitats dirigides: 2h 
Grup petit: 10h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Aprenentatge autònom: 20h 
Activitats dirigides: 2h 

Aprenentatge autònom: 30h 
Activitats dirigides: 4h 

Dedicació: 22h 

Dedicació: 22h 

Dedicació: 34h 
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Examen

La nota de qualificació s'obtindrà a partir de la realització d'un examen al final de curs que puntua el 20%, un treball de 
recerca individual que puntua un 50% i diferents treballs pràctics en grup que puntuen un 30%.
Examen final : 30%
L'examen consistirà en preguntes concretes sobre els coneixements adquirits durant el curs seguint el temari 
desenvolupat.

Treballs individuals lliurats durant les pràctiques : 20 %
Els diferents treballs pràctics s'efectuen com a seguiment de la comprensió teòrica i pràctica del temari, són de caràcter 
individual i s'hauran d'anar entregant segons el calendari establert pel professor.

Treball final individual : 25 %
El treball de recerca individual es triarà al començament de curs i s'haurà d'exposar en el curs de les darreres classes.

Treballs d?anàlisi, escrits i presentacions: 25 % 

A l?inici de curs es facilitaran continguts i planificació. 

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

A l?inici de curs es facilitarà una planificació d?entregues i realització de treballs.
Es obligatòria la presència de l?alumnat en les presentacions dels treballs finals.

Descripció:
 Examen  final

Material de suport:
Apunts i material de classe. 

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Un document editat amb les imatges del reportatge i un escrit en forma d?article o llibre.
Fotografies originals.
L?alumne farà una presentació a classe. Valor: 25 % de la nota final.

Escrit. 30 % de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

Gestionar i realitzar un documental fotogràfic des de la idea fins la realització, l?edició i presentació final.

Saber els continguts teòrics desenvolupats durant el curs.

Aprenentatge autònom: 30h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 32h 
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Bibliografia

Nom recurs

opcional

Material audiovisual

Es facilitarà una bibliografia i un llistat de textos en començar el curs.

Altres recursos:

Bàsica:

Freund, Gisèle. La Fotografía como documento social..  10ª ed. Barcelona  2002.  Gustavo Gili, 2002,  

Newhall, Beaumont. Historia de la fotografía. 1908-1993 Barcelona.   Gustavo Gili, cop. 2002,  

Cthy Newman. Mujeres tras la cámara.   National Geographic,  ISBN 84-8298-216-8.


