
 

 
 

EQUIPAMENTS I TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Equipaments i Tècniques Fotogràfiques  
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Mitjans Audiovisuals 
 
Curs: 2014-2015 / 3 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Troncal 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Virginia Espinosa Duró (espinosa@tecnocampus.cat)  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de 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. 
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. 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
E.5. Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent tant als seus 
aspectes tècnics com artístics, en totes les seves components.  
E.8. Dissenyar les necessitats d'il·luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final 
del producte a gravar, fotografia o vídeo. 
 
Competències genèriques: 
CB.5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre 
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 24 24% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 8 8% 
Activitats dirigides 8 8% 

Aprenentatge autònom  60 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Continguts 

Títol contingut 1: LA CÀMERA  
 

Dedicació: 34h Grup gran/teoria: 8h 
Grup petit/laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenent. autònom: 20h 

Descripció 1.1 El Visor. 
1.2 L’Obturador.  
1.3 El Diafragma. La Profunditat de Camp. 
1.4 El Sistema d'Enfocament. 
1.5 El Sensor.  

Activitats vinculades Sessions d'explicació teòrica sobre PPT acompanyada d'exemples pràctics. 
S'invita a l'alumne a participar en l'anàlisi tècnic de diferents parts de la càmera 
així com del seu vincle amb les fotografies mostrades. 
ACTIVITAT 1: Pràctica 1. 
ACTIVITAT 2: Pràctica 2. 
ACTIVITAT 3: Pràctica 3. 
ACTIVITAT 5: Exercici A1. 
ACTIVITAT 7: Examen. 

 
Títol contingut 2: L’OBJECTIU  
 

Dedicació: 32h Grup gran/teoria: 8h 
Grup petit/laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenent. autònom: 20h 

Descripció 2.1 Construcció òptica i Aberracions. 
2.2 Tipus, Paràmetres i Característiques. 
2.3 Classificació d’Objectius estàndards.  
2.4 Altres Objectius: Catadiòptrics,Tilt&Shift, Macro, Alternatives Macro. 
2.5 Accessoris: Multiplicadors de Focal. Lents d´Aproximació, Anelles inversores,  
Filtres Bàsics: UV, PL, ND. 

Activitats vinculades Sessions  d'explicació teòrica sobre PPT acompanyada d'exemples pràctics. 
S'invita a l'alumne a participar en l'anàlisi tècnic de diferents parts de la càmera 
així com del seu vincle amb les fotografies mostrades. 
ACTIVITAT 3: Pràctica 3. 
ACTIVITAT 5: Exercici A1. 
ACTIVITAT 6: Exercici A2. 
ACTIVITAT 7: Examen. 

 
Títol contingut 3: EXPOSICIÓ 
 

Dedicació: 21h Grup gran/teoria: 4h 
Grup petit/laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenent. autònom: 14h 

Descripció 3.1 Lectura de la Llum. 
3.2 Índex d’Exposició.  
3.3 Prioritats a l'Obertura i al temps d'Exposició. 
3.4 Compensació de l’Exposició. 
3.5 Introducció a les tècniques de Bracketing i HDR. 

Activitats vinculades Sessions d'explicació teòrica sobre PPT acompanyada d'exemples pràctics.  
ACTIVITAT 4: Pràctica 4. 
ACTIVITAT 7: Examen. 

 
Títol contingut 4: ALTRES EQUIPAMENTS i 
ACCESSORIS 
 

Dedicació: 13h Grup gran/teoria: 4h 
Grup petit/laboratori:2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenent. autònom:6h 

Descripció 4.1 Flaix.  
       4.1.1 Descripció, paràmetres (GN i velocitat de sincro) i tipus. 
       4.1.2 Tècniques Fotogràfiques amb Flaix: Flash de relleno, sincronització a      
la 1ª i 2ª cortineta, slow & High speed. 
4.2 Disparadors. Intervalòmetres. Para-sol,Trípodes i Monopeus. 
4.3 Càmeres singulars: Estereoscòpiques, Fotografia IR, Lomografia... 

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica sobre PPT acompanyada d'exemples pràctics. 
ACTIVITAT 6: Exercici A2. 
ACTIVITAT 7: Examen.  

 
 



 

 
Planificació d’activitats  

Títol de l’activitat 1: PRÀCTICA 1:  
PRIORITAT A L’OBTURADOR. 
(Contingut 1,3) 

Dedicació:5,5h Grup petit/laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 0,5h 
Aprenent. autònom: 3h 

Descripció general Es dispararà amb el Mode Semiautomàtic, S (Shutter).  
S’experimentà amb l’ús de la velocitat com a mètode d’adquisició fotogràfica. 
Es realitzarà un pool de fotografies a l’interior i/o exterior de l’edifici del TCM fins  
obtenir les següents 3 fotografies a lliurar: 
1. Congelació d’un motiu. 
2. Capturar l'estela d'un motiu en moviment  
3. Capturar i composar dos motius (un congelat i l'altre, en moviment).  
A l’inici de la sessió, es fa una breu explicació teòrica de les especificacions de la 
mateixa. Caldrà doncs puntualitat a l’inici de la mateixa. 
S’establiran els grups de pràctiques que estaran integrats per dos membres i es 
mantindran al llarg de tot el curs. 

Material de suport Càmera REFLEX del Sermat o pròpia. 
Apunts de l’assignatura en format pdf. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’estudiant haurà de lliurar un conjunt de 3 fotografies adquirides segons les 
especificacions pròpies de la pràctica. 
El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor del 
5% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Optar pel dispar en mode shutter en les situacions fotogràfiques que ho calguin. 
-Utilitzar la velocitat de l’escena com a recurs fotogràfic. 

 
Títol de l’activitat 2: PRÀCTICA 2:  
PRIORITAT A L’ABERTURA. 
(Contingut 1,3) 
 

Dedicació: 
5,5h 

Grup petit/laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 0,5h 
Aprenent. autònom: 3h 

Descripció general Es dispararà amb el Mode Semiautomàtic, A (Aperture), de cara a experimentar el 
seu potencial pel control de la profunditat de camp i amb l’enfocament en mode 
manual. 
S’aprofita el discurs de la pràctica per introduir el concepte i l’experimentació de la 
hiperfocal. 
Es realitzarà un pool de fotografies a l’interior i/o exterior de l’edifici del TCM fins  
obtenir les següents 2 fotografies: 
1. Motiu aïllat respecte del fons mitjançant una baixa DOF (Es prendrà importància 
del fons escollit a nivell compositiu)..  
2. Escena amb una alta DOF. (Tractament de la HFD). 
A l’inici de la sessió, es farà una breu explicació teòrica de les especificacions de la 
mateixa (caldrà puntualitat). 

Material de suport Càmera RÉFLEX del Sermat o pròpia. 
Apunts de l’assignatura en format pdf. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’estudiant haurà de lliurar un conjunt de 2 fotografies adquirides segons les 
especificacions pròpies de la pràctica.  
El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor del 
5% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Optar pel dispar en mode aperture en les situacions fotogràfiques que ho calguin. 
-Fer ús de la profunditat de camp com a recurs fotogràfic. 
-Assolir la màxima profunditat de camp mitjançant l’enfocament a la distància HFD. 

 
Títol de l’activitat 3: PRÀCTICA 3: DISTÀNCIA FOCAL 
(Contingut 2) 
 

Dedicació:5,5h Grup petit/laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 0,5h 
Aprenent. autònom: 3h 

Descripció general Es dispararà amb varis objectius i/o objectiu zoom de cara a explotar les prestacions 
de l’òptica de la càmera i dels seus recursos fotogràfics, principalment, els 
relacionats amb la distància focal. 
Es dispararà amb el Modes Semiautomàtic, A i S, segons la fotografia a realitzar. 
Es realitzarà un conjunt de fotografies fins aconseguir dues demos formades per 3 
fotografies cadascuna on apareixi un motiu (Objecte i persona –retrat-).  
Caldrà que el motiu de cadascuna de les dues sèries, mantingui la mateixa proporció 
en el quadre. 
1A i 1B. Adquirides amb una FL <<50mm. 
2A i 2B Adquirides amb una FL =50mm. 



 

3A i 3B. Adquirides amb una FL >>50mm. 
A l’inici de la sessió, es realitzarà una breu explicació teòrica de les especificacions 
de la mateixa (caldrà puntualitat). 

Material de suport Càmera REFLEX del Sermat o pròpia. 
Objectius Zoom del Sermat. 
Apunts de l’assignatura en format pdf. 
Desitjable: Característiques tècniques de fabricant. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’estudiant haurà de lliurar un conjunt de 3 fotografies adquirides segons les 
especificacions pròpies de la pràctica. 
El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor del 
5% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Dimensionar el potencial de cadascun dels diferents objectius existents al mercat en 
funció de la seva distància focal. 
-Realitzar la conversió immediata de FL a angle de visió. 
-Detectar el diferent tractament de la distància de l’escena en funció de la FL i 
utilitzar-ho com a recurs fotogràfic. 

 
Títol de l’activitat 4: PRÀCTICA 4: EXPOSICIÓ 
(Contingut 1,3) 
 

Dedicació:5,5h Grup petit/laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 0,5h 
Aprenent. autònom: 3h 

Descripció general Identificació dels Modes de medició propis de la càmera a utilitzar (metodologia: 
Inspecció visual de menus i/o caract tècniques de fabricant online). 
S’experimentarà amb els modes de medició com a eina per calcular la correcta 
exposició d’una escena 
Es dispararà amb el Modes A, S i manual segons la fotografia a realitzar. 
Es demana el següent pool de fotografies: 
Escena 1: Motiu en contrallum forçat a nivell compositiu. 
Escena 2: Demo d’un motiu subexposat, sobreexposat i correctament exposat  
A l’inici de la sessió, es farà una breu explicació teòrica de les especificacions de la 
mateixa (caldrà puntualitat). 

Material de suport Càmera REFLEX del Sermat o pròpia. 
Apunts de l’assignatura en format pdf. 
Fulla de Ruta de la Pràctica en format paper i pdf. 
Manual d’Instruccions de la Càmera. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’estudiant haurà de lliurar: Un conjunt de 4 fotografies adquirides segons les 
especificacions pròpies de la pràctica. 
El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor del 
5% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Realitzar una lectura correcta del motiu a fotografiar. 
-Resoldre situacions puntuals de contrallum. 
-Utilitzar el recurs del contrallum com a element d’expressió fotogràfica. 

 
Títol de l’activitat 5: EXERCICI A1 
(Contingut 1) 
 

Dedicació:16,5h Activitats dirigides: 1,5h 
Aprenent. autònom: 15h 

Descripció general Exercici de caràcter individual. 
Es realitzarà un pool de fotografies experimentant amb tècniques avançades de 
control del temps d’exposició i de l’abertura introduïdes prèviament a les sessions 
teòriques. En particular es treballarà amb les tècniques d’escombrat, ligth painting i 
efecte bokeh. 

Material de suport Càmera REFLEX del Sermat o pròpia. 
Trípode. 
Filtre ND opcional. 
Report de l’exercici en format pdf. 
Apunts de l’assignatura en format pdf. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’estudiant haurà de lliurar via moodle: 
-Un pool del següent conjunt de  fotografies: 

• 1. Una fotografia adquirida amb la Tècnica d’escombrat. 
• 2. Una fotografia adquirida amb la Tècnica de Ligth Painting. 
• 3. Congelació de Moviment incorporant un element dinàmic. 
• 4. Una foto bokeh. 

-Informe explicatiu que incorpori una petita explicació de cadascuna de les 
fotografies presentades. (intencions, localització, etc). 4pp màxim. 
-El conjunt de fitxers es lliurarà en un únic fitxer comprimit. 



 

El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor 
corresponent al 10% de la nota final. 
Aquesta activitat no és recuperable. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Interioritzar i relacionar els conceptes de temps d’exposició, obturador i velocitat 
d’obturació. 
-Assegurar la comprensió de les funcions bàsiques de la càmera per poder treballar 
de forma àgil amb els modes de Prioritat a l’apertura i al temps d’exposició. 

 
Títol de l’activitat 6: EXERCICI A2  
(Contingut 4) 
 

Dedicació:16,5h Activitats dirigides: 1,5h 
Aprenent. autònom: 15h 

Descripció general S’experimentarà amb les diferents tècniques del Flaix incorporades a la majoria de 
flaixos integrats, és a dir, Fill-in i Rear fins aconseguir la següent bateria de 
fotografies: 
1. Motiu en contrallum i corregit amb el mode fill in. 
2. Motiu sincronitzat a la 2ª cortineta. (Opcionalment es podrà presentar una segona 
fotografia amb un nou motiu sincronitzat a la 1ª cortineta).  
3. Fotografia composada amb la funció slow. 

Material de suport Càmera REFLEX del Sermat o pròpia. 
Flaix incorporat de la Càmera Reflex o Extern. 
Apunts de l’assignatura en format pdf. 
Report de l’exercici en format pdf. 
Manual d’Instruccions de la Càmera. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’estudiant haurà de lliurar via moodle: 
-Informe explicatiu  
-Pool de fotos. 
El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor del 
10% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Assegurar la comprensió de les funcions bàsiques del flaix. 
-Resoldre situacions puntuals de contrallum amb el flaix 
-Utilitzar el recurs del rare a nivell compositiu. 
-Dimensionar el potencial del flaix integrat i detectar necessitats fotogràfiques on 
calgui un flaix extern. 

 
Títol de l’activitat 7: EXAMEN 
(Contingut 1,2,3,4) 

Dedicació:32h Activitats dirigides: 2h 
Aprenent. autònom: 30h 

Descripció general L'examen consta de dos parts: 
Una part tipus test i una segona part formada per dos problemes: un d’equipaments i 
l’altre de tècniques fotogràfiques.  
L’examen es realitzarà sense apunts, en un dia i hora fixat pel cap d'estudis a l'inici 
del curs. 

Material de suport Enunciat del Test 
Enunciat dels dos problemes. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

El test resolt. 
Problemes resolts. 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb els valors del 
40% i del 20% de la nota final, respectivament. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Assegurar la comprensió de les funcions bàsiques de la càmera. 
-Conèixer l’equipament bàsic fotogràfic i les seves característiques i paràmetres 
fonamentals. 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades. 
•Examen de Test: 40% [Aquesta activitat serà recuperable només en el cas que la nota mitja de l’Acta sigui 
menor a 5]. 
•Examen de Problemes: 20% (1 problema d’equipaments i un de tècnica fotogràfica). 
•Pràctiques: 20% (5%x4) 
•Exercicis: 20% (10%x2)  
 
No s’estableixen condicions de nota mínima en cap de les activitats. 
 



 

 
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. 
 
No s’acceptaran activitats fora dels terminis establerts. 
 
L'assistència a les sessions pràctiques és de caràcter obligat. 
 
 

 
Metodologia docent 

L’assignatura consta de quatre hores setmanals de classes teòriques i pràctiques. 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. 
 
Es proposen també activitats addicionals d'aprenentatge, com ara la lectura guiada i la visualització de material 
audiovisual per tal de facilitar l'assoliment dels objectius de l'assignatura.  
 
Els apunts de l'assignatura estaran disponibles a la plataforma moodle en forma d'arxius PDF codificats. 
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
Apunts de l'Assignatura en pdf. 
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Complementària:  
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MELLADO, José MarÍa, Fotografía de Alta Calidad. Técnica y Método. CS5. Ediciones Artual S.L. 2013. 
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