
 

 
 

PROJECTES FOTOGRÀFICS 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Projectes Fotogràfics  
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Mitjans Audiovisuals 
 
Curs: 2015-2016 / 1 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Troncal 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Virginia Espinosa Duró (espinosa@tecnocampus.cat)  
 
Altres: Eva Parey  (eparey@tecnocampus.cat) 
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
Definir un projecte fotogràfic, dintre d’un gènere específic, utilitzant una metodologia determinada i executar-lo. 
Posar la tècnica fotogràfica a l’abast del desenvolupament d’un projecte fotogràfic. 
Aplicar diferents tipus de revelat a partir del photoshop. 
Resoldre situacions complexes de llum, al retrat i d’altres situacions puntuals. 
Adquirir les bases de la composició fotogràfica i les seves excepcions. 
Aplicar tècniques bàsiques de retoc fotogràfic. 
Adquirir una dinàmica a la selecció fotogràfica en vers uns conjunt de criteris concrets i objectivables. 
Utilitzar les tècniques de narrativa visual per relacionar les fotografies d’una sèrie fotogràfica per tal d’assegurar 
la coherència entre estètica, contingut i significat.  
 

 
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. 
E.10. Aplicar els processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització 
audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs.  

 
[ 

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 18 18% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 16 16% 
Activitats dirigides 6 6% 

Aprenentatge autònom  60 60% 



 

 
Continguts 

Títol contingut 1: FOTOGRAFIA D’AUTOR  
 

Dedicació: 17h Grup gran/teoria: 5h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenent. autònom: 10h 

Descripció 1.1 Descripció i anàlisi dels principals fotògrafs del s.XX. 
1.2 Corrents fotogràfics. 
1.3 Revisitació i Apropiació.  

 
Activitats vinculades ACTIVITAT 3: PROJECTE 1. Revisitació d’Autor. 

ACTIVITAT 5: PROJECTE 3. Foto Temàtica. 
ACTIVITAT 7: EXAMEN. 

 
Títol contingut 2: GÈNERES FOTOGRÀFICS 
 

Dedicació: 24h Grup gran/teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenent. autònom: 20h 

Descripció 2.1 Corrents fotogràfics i pictòrics. Influències. 
2.2 Descripció de les diferents disciplines fotogràfiques. Característiques formals i 
tècniques. 
 

Activitats vinculades ACTIVITAT 5: PROJECTE 3. Foto Temàtica. 
ACTIVITAT 7: EXAMEN. 

 
Títol contingut 3: COMPOSICIÓ 
 

Dedicació: 33h Grup gran/teoria: 7h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenent. autònom: 20h 

Descripció 3.1 Leit-Motiv. 
3.2 Llenguatge de Comunicació.  
3.3 Posició i Angle de la càmera.  
3.4 Enquadrament: H/V, Regla dels Terços, Rotació. 
3.5 Profunditat i Escala. 
3.6 L’Instant Decissive 
3.7 La Llum. 
3.8 El Color. B&W. 
3.9 Formes, Ritmes i Textures. 
3.10 Altres Tècniques. 

Activitats vinculades ACTIVITAT 1: PR1. Revelat RAW. 
ACTIVITAT 2: PR2. HDR. 
ACTIVITAT 5: PROJECTE 3. T Foto Temàtica. 
ACTIVITAT 6: Exercicis d’Anàlisis Fotogràfics. 
ACTIVITAT 7: EXAMEN. 

 
Títol contingut 4: RETRAT 
 

Dedicació: 22h Grup gran/teoria: 4h 
Activitats dirigides: 8h 
Aprenent. autònom: 10h 

Descripció 4.1 Leit-Motiv. 
4.2 Llenguatge de Comunicació.  
4.3 Posició i Angle de la càmera.  
4.4 Enquadrament: Tipus de Pla. Rotació. Tractament del Fons. 
4.5 La Comunicació Visual. La Regla de la Mirada. 
4.6 La Llum. 
4.7 El Color. B&W. 

Activitats vinculades ACTIVITAT 1: PR1. Revelat RAW. 
ACTIVITAT 4: PROJECTE 2. Retrat. 
ACTIVITAT 5: PROJECTE 3. Foto Temàtica. 
ACTIVITAT 6: Exercicis d’Anàlisis Fotogràfics. 
ACTIVITAT 7: EXAMEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Planificació d’activitats  

Activitat 1: PRÀCTICA 1: REVELAT RAW 
(Contingut 1,2,3,4) 

Dedicació: 3h Grup petit/laboratori: 3h 
 

Descripció general Es revelarà una fotografia disparada en format RAW per experimentar les avantatges 
i possibilitats del format RAW en vers l’arxiu JPG. 
S’aplicaran tècniques de revelat avançat per aconseguir reserves a les zones de la 
imatge que ho requereixin. 

Material de suport Càmera Reflex del Sermat o pròpia.  
Photoshop CS5. Adobe Camera Raw. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’estudiant haurà de lliurar dues 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: 
Revelar de la manera més adient una fotografia en format RAW, per tal d’aprofitar al 
màxim la qualitat que ofereixen les càmeres digitals. 

 
Activitat 2: PRÀCTICA 2: HDR 
(Contingut 3) 

Dedicació: 3h Grup petit/laboratori: 3h 
 

Descripció general Es dispararà en una escena molt contrastada. S’aplicaran diferents tècniques per 
aconseguir un HDR de profunditat de camp. 

1. Bracketing de 2 passos amb trípode, resultant tres fotografies que hauran 
d’ésser processades amb el photoshop per obtenir una única fotografia. 

2. Captura fotogràfica sobreexposant les llums, revelant per zones les 
diferents àrees de la fotografia. 

Material de suport Càmera REFLEX del Sermat o pròpia.  
Trípode. 
Photoshop CS5. Adobe Camera Raw. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’estudiant haurà de lliurar 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: 
Resoldre una situació complicada de llum mitjançant les diferents maneres de portar  
a terme un HDR. 

 
Activitat 3: PROJECTE 1: REVISITACIÓ D’AUTOR 
(Contingut 1) 
 

Dedicació: 14h Grup gran/teoria: 2h 
Activitats Dirigides: 2h 
Aprenentatge Autònom: 
10h 

Descripció general Treball teórico-pràctic individual que consistirà en l’elaboració d’un projecte sobre un 
fotògraf reconegut. El projecte inclourà les següents parts: 
un report (5%) que incorpori  els següents punts: 
-Justificació de l’Elecció. 
-Breu Biografia de l’Autor: dates importants, àmbit històrico-social-econòmic, pertany 
algun corrent artístic-polític, vida personal,...etc. 
-Metodologia: Motivacions, temàtica, tècniques fotogràfiques utilitzades. 
-Selecció representativa de l’obra (10 fotografies ; Matriu de 5x2-1pp). 
-Crítica Personal de l’obra (pot està inclosa en el punt de justificació). 
-Bibliografia. 
-1 Reproducció fotogràfica de dos de les 10 obres seleccionades (5%). 
-1 Revisitació (i/o apropiació) de la seva obra. 2 fotografies (5%). 

Material de suport Informe explicatiu de l’activitat. 
Apunts del Contingut 1 editats. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà lliurar un informe descriptiu i el set de fotografies elaborades. 
La nota d’aquest treball serà per grup i suposarà el 15% de l’assignatura. 

Objectius específics -Aprofundir en l’estat de l’art fotogràfic, com a base per a elaborar futurs projectes 
fotogràfics personals. 
-Fomentar l’esperit crític fotogràfic. 

 
 
 
 
 



 

Activitat 4: PROJECTE 2: RETRAT 
(Contingut 1,2,4) 
 

Dedicació: 16h Grup petit/laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenent. autònom: 10h 

Descripció general S’experimentarà amb el retrat fotogràfic al plató fotogràfic i a l’exterior per aconseguir 
les següents fotografies: 

- Retrat al plató fotogràfic amb un, dos i tres flaixos 
- Retrat a l’exterior amb llum d’efecte 

Material de suport Càmera REFLEX del Sermat o pròpia.  
Plató fotogràfic. Flaix extern SB700. 
Photoshop CS5. Adobe Camera Raw. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’estudiant haurà de lliurar 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 
10% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Aprofundiment en l’ús del Flaix d’Estudi: treball en plató, aplicant un esquema de 
llum idoni en el retrat, fent servir els diferents flaixos d’estudi i accessoris.  
- Retrat a l’exterior amb el flaix de cobra separat de càmera. 

 
Activitat 5: PROJECTE 3:  
TREBALL DE FOTOGRAFIA TEMÀTICA. 
(Contingut 1,2,3,4) 

Dedicació: 28h Grup petit/laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenent. autònom: 20h 

Descripció general El Treball consistirà en l'adquisició d'un sèrie de fotografies sobre una temàtica 
escollida proposada per l'estudiant/a i aprovada per la professora.  
El treball podrà ser d’una temàtica treballada a nivell individual o col·lectiva sempre i 
quan es justifiqui que per la temàtica o abast hi participin més d’un alumne, definint 
clarament els rols de cadascun. A la sessió de teoria es presentaran el conjunt de les 
diferents temàtiques fotogràfiques, de cara a facilitar el procés inicial d'elecció de la 
temàtica a desenvolupar per part de l'alumne/a. 
El cos del treball estarà format per dos parts: 
-Un informe on es descrigui el treball de fotografia temàtica, les motivacions, 
localitzacions i metodologia prevista a utilitzar, acompanyada d'un recull 
d'antecedents (fotos altres autors reconeguts i actuals), que han servit de punt de 
partida i fons d’inspiració per a desenvolupar el treball. 
-Imatges Finals. El volum de fotos serà funció del treball: de 5 a 15 Fotos. Aquest 
conjunt es presentarà acompanyat d'un PDF on es presenti la sèrie acompanyada 
d’un text explicatiu. De forma opcional cada fotografia, podrà anar acompanyada 
d’un títol individual. 
S'hauran d’aportar les imatges originals i les finals processades. 
Caldrà aplicar l’edició gràfica condicionada al mitjà final de difusió. 

Material de suport Dossier explicatiu de l'activitat. 
Apunts de l'assignatura. 
Càmera fotogràfica i equipament opcional per tal de dur a terme la serie fotogràfica. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Caldrà realitzar 2 lliuraments:  
• Lliurament 1: lnforme. 
• Lliurament 2: Foto Mostra draft per determinar la necessitat concreta de 

contrabriefing. 
• Lliurament 3: Pool de fotografies definitives i  PDF il·lustratiu de la sèrie. 
Es valorarà l'originalitat, els plantejaments arriscats, la capacitat d'expressar a través 
de la càmera i l'adequació al briefing i contrabriefing/s de la professora. 
La ponderació de les diferents parts del treball és la següent: 
10%: Valoració de l’Informe. 
 5%: Fotografia de mostra del treball. 
15%: Valoració de les fotografies, considerant el discurs visual propi de la sèrie. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Elaborar crítiques constructives i defensar-les. 
-Aprofundir en el coneixement de la pròpia càmera intentant explotar al màxim les 
diferents modalitats i opcions disponibles. 
-Aprofundir en el recurs fotogràfic com a forma d'expressió visual. 
-Fomentar l’esperit crític fotogràfic. 

 
 
 
 
 
 



 

Activitat 6: EXERCICIS D’ANÀLISIS FOTOGRÀFIC 
(Contingut 1,2,3,4) 

Dedicació: 2h Activitats dirigides: 2h 
 

Descripció general Conjunt d’exercicis d’anàlisi de fotografies a partir de la visualització prèvia de les 
mateixes.  
La resolució dels exercicis es farà de forma individual, sense apunts, en una sessió 
de teoria fixada per la professora i anunciada amb la suficient antelació. 

Material de suport PPT del set de fotografies a analitzar, 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Els exercicis resolts. 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb el valor del 
10% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Identificar el conjunt de recursos compositius que construeixen les imatges. 
-Prioritzar i ponderar cadascun dels recursos identificats.  

 
Activitat 7: EXAMEN 
(Contingut 1,2,3,4) 

Dedicació: 22h Activitats dirigides: 2h 
Aprenent. autònom: 20h 

Descripció general L'examen constarà d’una prova tipus test formada per 25 preguntes de les quals, 
només una serà correcta o falsa. Les preguntes incorrectes restaran un quart d’una 
resposta correctament contestada.  
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 
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 el valor del 
35% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Assegurar el coneixement dels recursos compositius formals fotogràfics. 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades, com 
es concreta a continuació: 
 
TEORIA (35%)  

• Examen de TEST: 30% [Aquesta activitat serà recuperable només en el cas que la nota mitja de l’Acta 
sigui menor a 5]. 

• Exercicis d’Anàlisi Fotogràfic: 5%  
 
PRÀCTIQUES: (10%) 

• Revelat Raw: 5%                                                                                        
• Bracketing – HDR: 5%                                                                   

 
PROJECTES (55%) 

• Projecte 1: Revisitació Autor : 15% 
• Projecte 2: Retrat. Estudi : 10%                                                                     
• Projecte 3: Foto Temàtica: 30%                                                                

 
Per tal de ser avaluat del conjunt d’activitats 1,2,4 i 5 (que suposen el 50% de l’assignatura), caldrà assistir a un 
mínim del 70% de les sessions de laboratori. Aquest conjunt d’activitats es ponderarà amb un factor Q que valdrà 
de 0,8 a 1,2 en funció de l’actitud i el nivell d’aprofitament d’aquesta part. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 d’una col·lecció molt significativa de 
fotografies. 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/a les finalitzi fora de les hores formalment de laboratori, essent 
aquestes les prèviament concebudes dins del marc de les hores d'aprenentatge autònom. 
 
S’estimula a l’alumne perquè faci ús de la seva pròpia càmera Reflex, si en disposa, per alimentar la major 
autonomia tant en la realització com en l’aprenentatge. 
 
Els apunts de l'assignatura estaran disponibles a l’ecampus en forma d'arxius pdf codificats. 
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
ESPINOSA DURÓ, Virginia, Apunts de les sessions de teoria en pdf. 2015 
FREEMAN, Michael, El Ojo del Fotógrafo. Blume Fotografía, 2009. 
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Complementària: 
FREEMAN Michael, Fotografía Digital de Personas. Editorial Evergreen. 2005 
LART, Alex i WOOD, Jane, Fotografía en Blanco y Negro. Guía de Técnicas Profesionales de Iluminación. Ed. 
Pro·Lighting. 2009. 
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