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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Conèixer les propietats de la llum de manera pràctica. Conèixer el funcionament de l'ull.
· Analitzar la il·luminació de qualsevol imatge. Estar sensibilitzat amb la il·luminació de qualsevol suport d'imatges, des de
la pintura, fotografia  i imatge en moviment
· Utilitzar correctament els principis bàsics de la il·luminació i l'esquema bàsic d'iluminació 
· Ser capaç d'il·luminar i crear ambients amb un set reduït de tres focus, i en el plató de la Universitat.
· Conèixer els diferents il·luminants presents al mercat i els manuals d'ús dels fabricants d'il·luminants.
· Saber usar bé els filtres.
· Conèixer de forma bàsica l'evolució històrica de l'ús de la il·luminació artificial en el cinema.
· Conèixer diferents estils d'il·luminació cinematogràfics.
· Conèixer les possibilitats d'il·luminació espectacular i escènica. Usos artístics de la llum.

Responsable: CRISTOFOL CASANOVAS CASANOVAS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

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:

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.
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. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Els conceptes teòrics seràn exposats en les classes de teoria, on també es resoldràn exercicis pràctics il-lustrant molt 
postulats teòrics. A cada nivell es dedicarà un cert temps a l'anàlisis d'imatges, on es demanarà la participació de 
l'alumne. Alguns estudis o anàlisis seràn completats per cada alumne com a aprenentatge autònom.

La manipulació del material per part de tots els alumnes es farà en les classes pràctiques.

Metodologies docents
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

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

En aquest contingut es treballa:Propietats de la llum i fisiologia de l'ull. Història de la il·luminació en el 
cine.Principis de la il·luminació I : Qualitat de la llum
1.1. Estudi de les propietats de la llum.
1.2. Funcionament i parts de l'ull. La fòvea i la visió fotòpica.
1.3. Història. Inicis de la il·luminació en el cine. Llum solar, llum artificial.
1.4. Qualitat de la llum : llum dura  i llum suau.
1.5. Sensibilització a les representacions en imatges. Anàlisis de pintures.
1.6. Sensibilització a l'ús de la llum solar en els reportatges de notícies a la televisió. Visionat i anàlisis de 
fragments de reportatges televisius.

En aquest contingut es treballa:Principis de la il·luminació II: Quantitat i direcció de la llum. Esquema bàsic
de la il·luminació.Introducció a la manipulació del material d'il·luminació.
2.1.Quantitat de llum. Regla de l'invers del quadrat de la distància.
2.2.Profonditat de camp. 
2.3.La direcció de la llum. La temporalitat. Les textures.
2.4.L'esquema bàsic d'il·luminació. La il·luminació de tres punts.
2.5.La il·luminació incandescent. Llums halògenes. Parts d'una bombeta. Tipus de reflectors.
2.6.Material per a rodatge en exteriors. El focus, trípode, filtres bàsics. L'electricitat, unitats bàsiques. Mesures.
2.7.Sensibilització a les representacions en imatges. Anàlisis d'entrevistes de    documentals.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb participació analítica dels alumnes.Activitat 1 . Exteriors : Llum solar. Directe i 
reflexada. Ús d'eines de reflexió de la llum.Activitat 2. Pràctica d'il·luminació en equips reduïts procurant 
reproduir les il·luminacions analitzades en les pintures de la classe teòrica. 

Activitat 3: Reproducció d'il·luminacions de documentals. Manipulació de focus.

Descripció:

Descripció:

1: Principis de la il·luminació I : Qualitat de la 
llum

2: Principis de la il·luminació II: Quantitat i 
direcció de la llum.

3: Estils pictòrics d'il·luminació.

Dedicació: 21h 

Dedicació: 19h 

Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 
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En aquest contingut es treballa:
3.1  Estils pictòrics en il·luminació ( Notan, clarobscur, silueta)
3.2 Temperatura de color de la llum. Temporalitat cultural pels tons de llum.
3.3 Tipus d'il·luminants. Fresnels. HMI. Arcs. Pantalles de llum freda.
3.4 Introducció als manuals de fabricants d'il·luminants, interpretació. 
3.5 Material de plató. Accessoris d'il·luminació. Equip humà.
3.6 Introducció a la taula de llum i al material de plató. Principis bàsics de funcionament.
3.7 Sensibilització a les representacions en imatges. Anàlisis d'imatges de plató ( notícies, programes 
d'entrevistes) . 
3.8 Il·luminació de grups.

En aquest contingut es treballa:
4.1.Unitats de mesura de la llum. Candeles i lux. Conversions
4.3.Color. Principals i secundaris. Filtres de color. 
4.4 Introducció a la psicologia del color. 
4.6 Anàlisis de clips musicals. Introducció a les llums de color en el cine. 

En aquest contingut es treballa:
5.1. Teoria: Introducció als estils cinematogràfics. La figura del director de fotografia.
5.2. La il·luminació primordial: el foc.
5.3. Sensibilització a les representacions en imatges. Anàlisis de fragments de pel·lícules de grans directors on 
apareix el foc.
5.4  Ús de la il·luminació  en la ficció TV: Anàlisis de sèries de TV.
5.5 Manuals de fabricants d'il·luminants. Càlcul de necessitats per il·luminar un espai.. Diagrames.5.6 

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 4. Exercicis  d'il·luminació de tres punts a Plató. Reproducció i anàlisis d'estils pictòrics. Estudi de la  
funció dels diferents focus que participen d'una il·luminació. Modificació de la temperatura de color de la llum.

Activitat 5. Introducció al plató. Exercicis d'il·luminació de grups, i d'entrevistes.
Activitat 6. Filtratges dels focus. Posar color a les ombres. RGB-CMYK. Bodegons.Il·luminar persones i 
situacions amb filtres de color.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

4: Filtratge de la llum. El Color.

5: La il·luminació en la ficció.

Dedicació: 27h 

Dedicació: 29h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 
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Planificació d'activitats

Introducció al material escènic. Taula de llum: introducció a efectes i programació.
5.7 Espectacles d' il·luminació.

En aquest contingut es treballa:
6.1. La il·luminació d'espais 
6.2 Introducció als programes i consoles d'il·luminació.
6.3 Recerques en il·luminació amb LEDS.
6.4 Espectacles de llum. Il·luminació espectacular i escènica. Materials. 
6.5 La il·luminació en diferents espais d'acció humana.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 7.  Exercicis de plató. Il·luminació amb espelmes. Efectes naturals de llum : Temporalitat, matí, tarda, 
vespre. Llampecs. Relació interior ¿ exterior.

Activitat 8. Essencialment de recerca. L'alumne farà una recerca a partir de temes proposats pel professor. Haurà
de presentar un document word i fer una presentació  amb un .ppt, amb imatges i so opcional.

Descripció:

6: Il.luminació  espectacular, cultural i escénica. Dedicació: 29h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 
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2: REPRODUCCIO D'AMBIENTS DE 
PINTURES (CONTINGUT 1)

1: PRACTICA AMB LLUM SOLAR 
(CONTINGUT 1)

Descripció:

Descripció:

 Reproducció de retrats de pintures, analitzant la llum, el enquadre i la escenografia.

 Observar la llum del Sol, direcció, intensitat. Directe i reflexada. 

Material de suport:

Material de suport:

Cameras de video. Cameras de foto. Monitors d' imatge.
Maleta d'il.luminació amb tripodes.
Filtres neutres i difusors.

Camara, monitor. Reflectors de llum.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Entrega , en format electrònic d'una breu explicació en imatges de les activitats pràctiques realitzades. 
Acompanyada d'una breu valoració personal.

Realització d'una série de fotografies d'un mateix model , on es veurà la diferent orientació del personatge 
respecte la llum natural.

Objectius específics:

Objectius específics:

Al final de l'activitat l'alumne ha de saber analitzar i reproduir de manera senzilla la il·luminació d'un retrat pictòric
així com l'ús de llums dures i llums suaus.

Sensibilització a les direccions de la llum. Respostes a les primeres aportacions i experiències dels alumnes. 
Exercici orientat a tindre en compte la llum del sol quan es filma en els reportatges de carrer.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 4h 
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3: IL.LUMINACIONS D'ENTREVISTES PER 
DOCUMENTALS (CONTINGUT 2)

Descripció:
 Reproducció d'il.luminacions de documentals, vistos a la clase teórica. Manipulació de focus.
L'alumne podrà suggerir alguna entrevista d'un documental que li interessi reproduir-ne la llum.

Material de suport:
Cameras de video. Cameras de foto. Monitors d'imatge.
Maleta d'il.luminació amb tripodes.
Filtres neutres i difusors.Filtres blaus, i taronjes 

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Entrega , en format electrònic d'una breu explicació en imatges de les activitats pràctiques realitzades. 
Acompanyada d'una breu valoració personal.

Objectius específics:
Analitzar i reproduïr les imatges documentals de la TV , amb ajut d'un equip bàsic de llum: la maleta de tres 
focos.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 5h 
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4: IL.LUMINACIÓ DE TRES PUNTS.DIRECCIO
I TEMPERATURA DE COLOR (CONTINGUT 3)

5:INTRODUCCIÓ AL PLATÓ.EXERCICIS  
D'IL.LUMINACIÓ  DE GRUP, I 
D'ENTREVISTES

Descripció:

Descripció:

 Exercicis  d'il.luminació de tres punts. Reproducció i anàlisis estils pictorialistes. Estudi de la  funció dels diferents 
focus que participen d'una il.luminació. Modificació de la temperatura de color de la llum.

 Aprendre a moure i situar les llums penjades en un plató.

Material de suport:

Material de suport:

Cameras de video. Cameras de foto. Monitors d'imatge.
Maleta d'il.luminació amb tripodes.
Filtres neutres i difusors.Filtres blaus, i taronjes

Plató. Material d'attrezzo convingut préviament amb els alumnes.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Entrega , en format electrònic d'una breu explicació en imatges de les activitats pràctiques realitzades. 
Acompanyada d'una breu valoració personal.

Preséncia i participació per grups.

Objectius específics:

Objectius específics:

Paper  que juga cada focus en la intenció i el temps que es vol representar.Com es modifica un ambient tocant la 
temperatura de color de la llum.

Gestionar el temps per l'il.luminació en platò.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 
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6: FILTRES DE COLORS ( CONTINGUT 4)

7: EXERCICI COMÚ DE SINTESIS I TREBALL 
SOBRE LA TEMPERATURA DE COLOR 
(CONTINGUT 5)

Descripció:

Descripció:

 Filtratges dels focus. Colorejar les ombres.RGB-CMYK.Bodegons.
Il.luminar persones i situacions amb filtres de color.

 Realització en plató d'un exercici de llarga durada on es tracta de treballar una situació de ficció on es 
reprodueixen diferents temperatures de color de la llum.

Material de suport:

Material de suport:

Plató. Maleta de tres focos. Filtres de colors.

Platò

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Es valoraràn les propostes dels alumnes. Entrega , en format electrònic d'una breu explicació en imatges de les 
activitats pràctiques realitzades. Acompanyada d'una breu valoració personal.

Obligatori. Presentació i realització en equip. Entrega d'un document visual que reflecteixi el postulat del exercici.

Objectius específics:

Objectius específics:

Aprendre el comportament de les llums de colors. Psicologia del color aplicada a la il.luminació.

Portar a terme una petita ficció on el més important serà l'il.luminació.
O recrear petites situacions de ficció.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 
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8: RECERCA (CONTINGUT 6 )

Cada nivell de contingut comportarà un treball lliurable en format digital, com a seguiment de la comprensió pràctica de 
l'alumne. En alguns casos el treball haurà de ser presentat individualment, en d'altres per grups de dos a tres integrants.

Valoració en percentatges : 
1. Exàmens. 40 % : Examen parcial 1 (20% de la nota). Examen parcial 2 (20% de la nota)
2. Pràctiques. 10 % . Son obligatòries. Es valorarà l'actitud, la participació i el tractament del material. 
3. Treballs pràctics 35 % . A realitzar individualmemnt o en petits grups:
        3a. TR 1:  0,5 Punts (individual)
        3b. TR2:   0,5 Punt (Individual , 2 o tres )
        3c. TR 3:  0,5 Punt (Individual , 2 o tres )
        3d. TR 4 :   2  punts ( Treball conjunt a Plató / Lliurable foto /video) 

4. Recerca : (15%) . Caldrà fer un treball de recerca en grup i exposar-lo classe . Es obligatòria 
l'assistència a les presentacions. Algun contingut dels treball es susceptible d'entrar com a matèria 
d'examen.

Per cada treball s'informarà oportunament del seu contingut i condicions. 

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Es valorarà la puntualitat, la presentació , la  claredat  i la creativitat en els  treballs.
Es tindrà en compte i es valorarà l'iniciativa i capacitat resolutiva dels alumnes.

Descripció:
 
Recerca. L'alumne farà una recerca a partir de temes proposats pel professor. 

Material de suport:
Internet, camaras de foto i video.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Haurà de presentar un  document word  i fer una presentació pública  presentatnt un PPS, amb imatges, i so 
opcional.

Objectius específics:
Establir un llistat propi i camins de recerca en una disciplina que està canviant.

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 11h 
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Carlos F. Heredero. El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español.   Festival de cine de Alcalá de 
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