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GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104820 - FOTOGRAFIA DOCUMENTAL II

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
Curs: Quart
Trimestre: Segon
Crèdits: 4
Professorat: 

Eva Pascual Reyes  <epascual@tecnocampus.cat>
Eva Pascual Reyes  <epascual@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

Professors:

Eva Parey / Joan Safont

Competències que es treballen

Específica

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

Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer 
l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Bàsiques i Generals

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es 
solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis per 
incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia

Transversal

Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de 
direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en 
compte els recursos disponibles
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Descripció

Per cursar aquesta assignatura cal haver cursat Foto Documental 1. Està bàsicament destinada a aquells alumnes que volen desenvolupar el seu treball 
professional en l’àmbit de la fotografia de reportatge i en aquells que volen desenvolupar un TFG centrat en la fotografia en general.

Es vol aprofundir en la utilització de la imatge fotogràfica documental en la representació dels problemes socials, polítics, econòmics i culturals de la nostra 
societat. 

En aquesta assignatura ens centrarem en el fotoreportatge.

Resultats d'aprenentatge

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.
Planificar, dissenyar i realitzar un document fotogràfic, escollit per l’alumne, i en el seu defecte proposat pel professor.

Metodologia de treball

El treball a l’aula gira al voltant d’un temari pràctic impartit pels professors i d’uns tallers de seguiment del treball o tema escollit per  l’alumne i que anirà 
desenvolupant durant el trimestre.

Es contempla la possibilitat que l’alumne, en cas de voler fer un TFG en fotografia,  desenvolupi de manera tutoritzada aspectes del contingut del seu futur 
TFG.

Importància de l’edició.

Es valorarà  l’escriptura  en el desenvolupament conceptual i descriptiu dels treballs.

Continguts

Aspectes professionals 

El concepte de freelance. Equips i permisos.  Exclusives. Treballar amb guió. 
Ètica professional.
Drets d’imatge.
Arxius fotogràfics.
Producció: Pressupostos sobre estudis de cas. Estudis de viabilitat.

Aspectes creatius

Tècnica fotogràfica. Ús del flaix de plató.
Postproducció fotogràfica.
Fotomuntatge i collage. Història i pràctica.
Importància de l’escriptura com a complement necessari al treball documental.
Nous llenguatges fotogràfics.

Recerca

El fotoperiodisme.
Autors.

Tallers pràctics

La fotografia en la informació.

Activitats d'aprenentatge

Les activitats d’aprenentatge estan centrades en diferents tallers que ampliaran les propostes teòriques exposades a l’aula i centrades en diferents àmbits:

1. Al plató amb l’ús de flaixos d’estudi.
2. Al laboratori, desenvolupant eines de postproducció fotogràfica.
3. En exteriors, amb activitats relacionades amb el fotoreportatge.
4. Sessions de correcció.

Sistema d'avaluació

Examen final: 3 punts. Sobre la matèria impartida durant la duració de l’assignatura



La resta de la puntuació (7 punts) serà fruit d’un control continu per part dels professors del treball de l’alumne al llarg del trimestre.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

- Kenneth Kobré. Fotoperiodismo: el manual del reportero gráfico. Ediciones Omega 2004.

- Joan Fontcuberta. El beso de Judas. Fotografía y Verdad. Editorial Gustavo Gili 2012.

- Susan Sontag. Sobre la fotografía. Debolsillo 2010.

- Pepe Baeza. Por una función crítica de la fotografía de prensa. Editorial Gustavo Gili 2007.

Bibliografia : veure Foto Documental 1


