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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Explicar i resoldre les necessitats tècniques de les situacions fotogràfiques fonamentals.

Responsable: Virginia Espinosa Duró

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

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

6 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

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.
2. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).
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, ...).
4. CEA8: Dissenyar les necessitats d'il luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final 
de la producció

5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de 
forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada 
ensenyament.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

El treball a l'aula es basarà en classes on la professora explicarà els conceptes de teoria, acompanyats de múltiples 
exemples. Es proposa una experimentació tant individual com col·lectiva mitjançant 
exercicis.

Les activitats de naturalesa pràctica es realitzaran al laboratori, el plató i/o en exteriors prèviament definits i o 
consensuats. En les sessions programades, es donaran les eines necessàries per a poder resoldre aquestes activitats, tot i
que s'espera que l'estudiant i estudianta les finalitzi fora de les hores formalment de laboratori, essent aquestes les 
prèviament concebudes dins del marc de les hores d'aprenentatge autònom.

En funció del ritme de la classe, es podran proposar també activitats de naturalesa opcional amb el propòsit de poder 
assolir més fàcilment els objectius de les activitats de caràcter obligatori.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Haver assolit els coneixements corresponents a l'assignatura d'Il·luminació del nivell 1B.
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Utilitzar les tècniques d'il·luminació d'interiors, exteriors, per determinar i controlar la qualitat expressiva, formal i tècnica.
Definir i adquirir imatges fotogràfiques digitals, seleccionant i component-ne el contingut per aconseguir valors expressius
determinats. 
Aplicar tècniques bàsiques de retoc fotogràfic.

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1. INTRODUCCIÓ. Fotografia d'Autor i Corrents 
Fotogràfics.

2. LA CÀMERA. Tècniques Fotogràfiques.

3. COMPOSICIÓ.

Dedicació: 25h 

Dedicació: 66h 

Dedicació: 44h 

Grup gran: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran: 15h 
Grup petit: 8h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 40h 

Grup gran: 14h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 26h 

1.1 Descripció i anàlisi dels principals autors i corrents fotogràfics.
1.2 Descripció de les diferents disciplines fotogràfiques.

2.1 Tipus de Visors.
2.2 Sistemes d'Enfocament.
2.3 Parts de la Càmera: Obturador i Diafragma. La Profunditat de Camp.
2.4 Exposició. Prioritats a l'Obertura i al Temps d'Exposició.
2.5 Objectius.
2.6 Filtres.

3.1 Leit-Motiv.
3.2 Posició i Angle Càmera.  Enquadrament (H/V, Regla dels Terços).
3.3 El Color. B&W.
3.4 Línia, Perspectiva, Ritmes i Textures. 
3.5 Altres Tècniques.

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Planificació d'activitats

TREBALL DE FOTO TEMÀTICA (CONTINGUT 
1, 2 I 3)

TÈCNIQUES D'ADQUISICIÓ FOTOGRÀFICA 
(CONTINGUT 2 I 3)

ADQUISICIÓ FOTOGRÀFICA AMB FLAIX 
(CONTINGUT 4)

EXAMEN PARCIAL 1 (CONTINGUT 1 I 2)

EXAMEN PARCIAL 2 (CONTINGUT 3, 4)

4. EL FLAIX. Dedicació: 15h 

Grup gran: 3h 
Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 26h 

Activitats dirigides: 1h 
Grup petit: 6h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 21h 

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 13h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 28h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 25h 

Dedicació: 17h 

4.1 Descripció i paràmetres (número de guia i velocitat de sincro).
4.2 Tipus de Flaixos. 
4.3 Tècniques Fotogràfiques amb Flaix: Flash de relleno, sincronització a la 2ª cortineta.

Descripció:
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Examen Parcial 1 (25%) + Examen Parcial 2 (25%) + Pràctiques de Laboratori (15%) + Treball de Foto Temàtica (35%).

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, s'informarà de la normativa a seguir, i de les condicions particulars que les regeixin.

Es valorarà la puntualitat en l'entrega de les diferents activitats, així com la possibilitat d'acceptar o no per part del docent
els lliuraments fora de termini, amb penalització o no segons el criteri de la professor/a.

L'assistència a les pràctiques i a l'exposició pública dels treballs és de caràcter obligat.

Bibliografia

Nom recurs
Material audiovisual

Recurs

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

ESPINOSA DURÓ, Virginia. Fotografia: Apunts de l'Assignatura.   Publicacions de l'EUPMt, 2010. 

HEDGECOE, J. Nuevo Manual de Fotografia.   Ediciones Omega, 2005. 

FREEMAN, Michael. El Ojo del Fotógrafo.   Blume Fotografía, 2009. 

LANGFORD. La fotografia paso a paso.   Torsen Hermann Blume, 1994. 

ADAMS, Ansel. La cámara.   Omnicon, 2002. 


