
El curs pretén estimular la part creativa de 
l’alumne i iniciar-lo en aquest art, a part del 
coneixement de la càmera i de la tècnica,

Recomanem per a les pràctiques tenir una càmera 
réflex o similar, si més no, una càmera que 
permeti el control manual de les funcions i 
paràmetres.

També és necessari que tothom conegui 
mínimament el contingut d’ús del manual de la 
seva càmera.

Disposar d'un ordinador per poder editar les 
nostres fotografies, -no és necessari a la classe-

Curs d’iniciació a la fotografia

Preu i inscripció

Tots els alumnes pasaran a ser  socis de l’agrupació de manera 
gratuïta durant un any i podràn gaudir d’estudi fotogràfic, 
plotters, altres cursos i tallers especialitats, sortides i activitats 
fotogràfiques, etc...

Cal inscripció prèvia al e-mail: curs@afocer.cat,

Per formalitzar la inscripció, cal haver fet el pagament de 100 €,  
menors de 18 anys 50 €, esmentant el nom a:

Agrupació Foto-Cine Cerdanyola Ripollet
Banc de Sabadell 

ES03 0081 0002 4600 0146 1947

Temari
LA CÀMERA I ELS COMPLEMENTS
Quina càmera ens convé, òptiques, filtres, llum artificial,
trípodes, ordinadors, pantalles, i quins elements convenen 
per treure’n el màxim de qualitat de la nostra càmera i les 
nostres fotografies

HISTOGRAMA I TIPUS D ‘ARXIU
Jpeg, tiff, psd, raw.. què són, i per a què serveixen, com
interpretar l’histograma, què és l’espai de color, sRGB, 
Adobe1998, com controlar i no perdre la qualitat de l’arxiu

PHOTOSHOP LIGHTROOM
Programa amb el que controlarem totes les nostres
fotografies: classificació, retoc, fer audiovisuals amb música i 
compartir les fotos a les xarxes socials com Facebook amb 
un sol click. Veurem la tècnica del blanc i negre: els virats, 
etc. 

PROFUNDITAT DE CAMP I VELOCITAT
Diafragma, velocitat, sensibilitat, moviment, fotòmetre, com
controlar l’exposició, com evitar fotos “cremades” o
“empastades”, el soroll etc. Programada una sortida per fer
pràctiques.

ENQUADRAMENT I COMPOSICIÓ
Com situar els elements dins l’escena, la regla de terços, 
com posar l’horitzó, aprofitar les línies verticals i horitzontals, 
el tema, ...

Calendari
El curs consta de 10 classes presencials a la Masia Can 
Xarau a partir de dijous 7 d’octubre a de 19 h. a 20h. de 
manera setmanal, 

Dues sortides de pràctiques per assolir la part teòrica es faran 
en dissabte al matí a determinar dates.

El número màxim de persones admeses per grup és de 10.
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