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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: Rafael Suárez Gómez

Responsable: Rafael Suárez Gómez

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2015

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

6 Idiomes docència:  Català, Castellà

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

Transversals:

CEA5. 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.
CEA8. CEA8: Dissenyar les necessitats d'il luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu 
final de la producció
CEA9. CEA9: Conèixer, comprendre i aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i 
registre del so per a la seva aplicació en les diverses plataformes: espectacle, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia.

09 CII. CG9: CREATIVITAT I INOVACIÓ - Ser capaç de convertir idees en actes, de manera creativa i innovadora, i 
amb sentit de iniciativa, planificant i gestionant projectes destinats a l'assoliment d'objectius concrets.
08 PES. CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC - Ser Capaç de compendre els canvis de l'entorn, les oportunitats del mercat i
el posicionament de la pròpia organització, identificant la millor resposta estratègica d'actuació.

07 AAT. 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.
05 TEQ. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o 
realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Requisits

És molt recomanble cursar aquesta assignatura juntament amb l'optativa "Cinematografia Digital i Postproducció de la 
imatge".

Horari: S'informarà al inici del semestre.

Horari d'atenció
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En acabar l'assignatura els estudiants han de ser capaços de:
- Conèixer els diferents autors, moviments i obres clau de la direcció de fotografia i com afecten als diferents gèneres
cinematogràfics.
- Comprendre els diferents elements narratius de la fotografia cinematogràfica.
- Tenir la capacitat d'avaluar els recursos tècnics i creatius a l'hora d'afrontar diferents tipus de treballs relacionats amb 
l'ús de la llum en l'audiovisual.
- Fomentar l'estudi i anàlisis de l'audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció que l'alumne desenvolupi la seva 
capacitat crítica i estilística a l'hora de desenvolupar un projecte o valorar-ne d'altres.
- Ser capaç de treballar amb caràcter professional a l?hora de planificar un producte audiovisual com a director de 
fotografia.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Els conceptes teòrics seran exposats a classe per part del professor, on també es resoldran exercicis pràctics i es veuran 
exemples audiovisuals que il.lustrin la teoria per tal de generar un debat a classe amb la participació dels estudiants. En 
les activitats al plató s'explicaran els elements clau de la il.luminació cinematogràfica per tal de poder realitzar els treballs 
que es demanaran durant el curs. Les pràctiques són part fonamental de les classes, ja que serveixen per treballar els 
conceptes teòrics impartits a classe. Les pràctiques aniran cada vegada augmentant el nivell de complexitat i en 
consequ?ència l'exigència en la seva qualitat i el temps d'entrega es veuran afectats. Per tant, és bàsic el compromís per 
part dels alumnes a l'hora de lliurar els materials audiovisuals a temps.

Metodologies docents
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Continguts

T1. Direcció de fotografia cinematogràfica

T2. Treballar la llum

T3. Formació i control de la imatge

Dedicació: 8h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 10h 

Grup gran: 8h 

Grup gran: 6h 

Grup gran: 10h 

En aquest contingut es treballa la posició del director de fotografia dins de la industria audiovisual, les fonts de 
llum que es poden utilitzar, així com els accesoris de càmera.
1.1. Components del departament
1.2. Fonts d'il.luminació
1.3. Càmera: accesoris, suports i filtres

En aquest contingut es treballen els conceptes fonamentals per a treballar la llum en una producció audiovisual. 
2.1. Direcció
2.2. Contrast
2.3. Textura
2.4. Color
2.5. Continuitat

En aquest contingut es treballen els conceptes fonamentals a nivell tècnic per a controlar la correcta captació 
d'una imatge audiovisual.
3.1. L'ull humà i l'espectre visible
3.2. La òptica: característiques i conceptes òptics 
3.3. Exposició de la imatge

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:
Entrega teòrica 1: Anàlisi d'una obra pictòrica
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T4. Fotoquímic i Digital

T5. Preproducció del director de fotografia

T6. Elements tècnics i estètics bàsics per a la 
direcció de fotografia

Dedicació: 6h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 2h 

Grup gran: 6h 

Grup gran: 7h 

Grup gran: 2h 

En aquest contingut es treballen les característiques més destacades dels dos formats principals per a captar una 
imatge cinematogràfica.
4.1. La imatge fotoquímica
4.2. La imatge digital

En aquest contingut es treballen els elements bàsics per a realitzar la preproducció dins d'un producte audiovisual
com a director de fotografia.
5.1. Agenda de preproducció
5.2. Localitzar 
5.3. Probes de càmera 
5.4. Esquemes d'il.luminació

En aquest contingut es treballen els diferents aspectes tècnics i estètics fonamentals de qualsevol suport de 
captació cinematogràfica.
6.1. Elements tècnics: rang dinàmic, latitud, contrast, colorimetria, obturació, etc.
6.2. Elements estètics: composició, look, textura, etc.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:
Entrega Activitat Teòrica 2
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T7. Estils d'il.luminació cinematogràfica Dedicació: 6h 

Grup gran: 6h 

En aquest contingut es treballa i analitza la il.luminació cinematogràfica en diferents èpoques. Alhora es treballan
els autors més representatius de cada època.
7.1. Il.luminació primitiva: de la llum natural a la llum teatralitzada
7.2. Il.luminació expressionista i la seva influencia
7.3. Il.luminació clàssica o de les regles
7.4. Il.luminació moderna europea i la seva influència
7.5. Il.luminació actual

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat teòrica 3: Presentació oral
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Planificació d'activitats

P1. Elements bàsics d'il.luminació 
cinematogràfica

P2. Proves de càmera

P3. Pintura i il.luminació

P4. Continuitat (exteriors)

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Introducció a la il.luminació cinematogràfica a partir del material disponible al plató. En aquest cas la sessió 
consistirà en una explicació prèvia per part del professor i posteriorment els alumnes podran realitzar diferents 
probes.
En grups de sis a vuit alumnes es durà a terme una il.luminació bàsica d'un o dos personatges.

 En aquesta pràctica es realitzen diferents proves per conèixer les diferents càmeres disponibles així com per 
saber com posar a prova qualsevol altre càmera abans de dur a terme una producció audiovisual. 

 En aquesta pràctica es durà a terme la realització d'una il.luminació basada en un quadre o autor prèviament 
treballat en les sessions teòriques.

 En aquesta pràctica s'haurà  de dur a terme la realització d'un vídeo on la il.luminació mantingui continuïtat des 
del plànol general fins els curts en exteriors.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
El resultat del vídeo realitzat haurà de ser lliurat al professor després d'editar-ho. La correcció de color no és 
obligatòria.
- 7,5% avaluació
- 10 dies després de la realització de la pràctica.

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

- Introduir a l'alumne en la il.luminació cinematogràfica.
- Conèixer els diferents projectors disponibles per a la realització de les pràctiques.

- Introduir a l'alumne en la realització de diferents proves de càmera.
- Identificar els punts forts i febles de qualsevol suport de filmació. 

- Identificar fonts de llum en relació a la seva direcció, contrast, textura i color.

Activitats dirigides: 2h 

Grup petit: 2h 

Grup petit: 2h 

Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 2h 
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P5. Continuitat (interiors)

P6. Estils d'il.luminació cinematogràfica

PF. Treball final

Descripció:

Descripció:

 En aquesta pràctica s'haurà de dur a terme la realització d'un vídeo on la il.luminació mantingui continuïtat des 
del plànol general fins els curts en exteriors.

 En aquesta pràctica es porta a terme la iluminació d'un espai en relació a un estil concret de direcció de 
fotografia, treballat a les sessions teòriques.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

El resultat del vídeo realitzat haurà de ser lliurat al professor després d'editar-ho. La correcció de color no és 
obligatòria.
- 7,5% avaluació
- 10 dies després de la realització de la pràctica.

El resultat del vídeo realitzat haurà de ser lliurat al professor després d'editar-ho. La correcció de color no és
obligatòria.
- 7,5% avaluació
- 10 dies després de la realització de la pràctica.

El resultat del vídeo realitzat haurà de ser lliurat al professor després d'editar-ho. La correcció de color és 
obligatòria.
- 12,5% avaluació
- 15 dies després de la realització de la pràctica.

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

- Introduir a l'alumne en la continuïtat de la il.luminació cinematogràfica.
- Generar una sequència on a través del trencament del raccord de llum s'aconsegueix continuïtat.

- Introduir a l'alumne en la continuïtat de la il.luminació cinematogràfica.
- Generar una sequència on a través del trencament del raccord de llum s'aconsegueix continuïtat.

- Aplicar els coneixements adquirits en les diferents sessions teòriques i pràctiques.
- Utilitzar els elements d'un estil propi d'il.luminació per a generar una atmósfera concreta en una posada en 
escena. 

Grup gran: 2h 

Grup petit: 2h 

Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 20h 
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L'avaluació de l'assignatura es continuada i està basada en treballs pràctics i teòrics. 
Treballs teòrics:
1- Anàlisi d'obres pictòriques: 5%
2- Activitat Localització: 5%
3- Presentació oral: 20%
Treballs pràctics:
Entrega 1 (en relació a la sessió pràctica 3): 7,5%
Entrega 2 (en relació a la sessió pràctica 4): 7,5%
Entrega 3 (en relació a la sessió pràctica 5): 7,5%
Entrega 4 (en relació a la sessió pràctica 6): 12,5%
Treball final: 35%

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Cap activitat o entrega serà avaluada si no s'entrega dins de les dates establertes. 

Bibliografia

Descripció:
 Treball final de l'assignatura consistent en la realització d'un vídeo de temàtica lliure. La direcció de fotografia ha 
de ser compartida per dos alumnes i s'han de realitzar totes les fases del procés, des de la preproducció fins a la 
correcció de color. 

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
S'informarà del dia d'entrega durant el curs. 
35% avaluació.

Objectius específics:
- Aplicar tots els coneixements adquirits. 
- Mostrar autonomia i capacitat de treball en equip.

Bàsica:

Complementària:

Schaefer, L.. Maestros de la luz.  Madrid: Plot, 2005. 

Ettedgui, P.. Directores de fotografía.  Barcelona: Océano, 1999. 

Ballinger, A.. Nuevos directores de fotografía.  Madrid: Ocho y Medio, 2004. 

AAVV. American Cinematographer Manual.  Hollywood, CA (USA): The ASC Press, 2004. 

Alekan, H.. Des lumiéres et des ombres.  Paris: La Cinemateque Française, 1980. 

Carrasco, J.. Cine y televisión digital: manual técnico.  Barcelona : Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2010. 

Pank, B. . The Digital Fact Book.    2008. 

Samuelson, D. . El manual técnico del cine.  Andoain: Escuela de Cine y Vídeo, 1998. 


