
 
 

CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 

Docent Xavier Subias  
 

 

Tots els DILLUNS començem el dia 7 de Novembre del 2022 fins el 6 de Febrer del 
2023 (12 sessions) 

de 18h a 20h 
 

Espai Upifc del sindicat de la imatge. 

 

 
Contingut  
 
Curs teòric i pràctic per aprendre a fer servir la càmera fotogràfica i treure-li el màxim 
profit.  

Com funciona una càmera digital i com fer fotografies. 

Composició d’imatges. Iniciació al revelat i al retoc digital. 



 
 

Objectius 

Que sàpiguen fer fotogràfies i valorin el treball fotogràfic 

A qui va dirigit  

Als veines i veïnes del barri 

 
Sessió 1:  

Breu introducció a la història de la fotografia: Principals corrents i fotògrafs 

reconeguts. De la càmera fosca a les rèflex digitals. 

Sessió 2:  

La càmera fotogràfica:  

Les bases de la fotografia i elements necessaris: sensor, objectius, diafragmes, 

obturació, etc. 

Funcionament de la càmera fotogràfica. Tipus de càmeres. Marques i models. 

Sessió 3:  

L'obturador: velocitat d'obturació i moviment. Diafragma i profunditat de 

camp. El número f.Sensibilitat ISO 

Enfocament en diferents situacions i enfocament selectiu  

Sessió 4:  

L’equip fotogràfic: càmeres, objectius i accessoris. 

Sessió 5:  

Ajustaments de càmera i els diferents modes de funcionament en fotografia 

creativa. 

Sessió 6:  

Llum com element indispensable per fotografiar. Tipus de llum, blanc de 

blancs, direcció, intensitat, color, etc.  

El fotòmetre i com mesurar la llum. 



 
 

Sessió 7:  

Regles bàsiques de composició. Llenguatge i elements visuals d’una 

composició. 

Sessió 8:  

Il·luminació: llum continua i flaix. Esquemes bàsics d’il·luminació  

Sessió 9:  

Teoria digital: l’histograma, tipus d’arxius i formats  

Sessió 10:  

Com afrontar els principals temes fotogràfics: retrat, paisatge, natura morta 

(bodegó), esports. 

Sessió 11:  

Fotografia nocturna, l'equip necessari i com mesurar la llum. 

Pintar amb flash. 

Sessió 12:  

Iniciació a l'edició digital, ajustaments bàsics de les imatges amb Photoshop i 

Lightroom Preparació d'imatges per a impressió i web.  

Preu: 125€ (iva inclòs) 

 


