
Més informació [ Detall d'activitat ]   

 

  

6000130020   Taller d'iniciació al 'Turisme fotogràfic' 

2017-2018   Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària 

   
 

   16/11/2017 - 21/11/2017 (10 hores) de 17:30h a 19:00h 

   U Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida 

   av. Jaume II, 69 (Lleida)  

   
 

    

Inscripció   17/07/2017 - 16/11/2017  

   
 

Requisits de certificació   Seguiment del 80% de l'assistència i aprofitament de la dinàmica 
del taller  

    

Descripció   Es tracta d'un taller adreçat al professorat per tal d'iniciar-se i 
millorar la lectura de la imatge i l'obtenció de fotografies amb 
càmera digital rèflex. 
 
L'enfocament que es pretén amb aquest taller és anar 
desenvolupant progressivament l'habilitat de fer fotografies 
d'àmbits urbans, relacionats amb el que es pot anomenar turisme 
fotogràfic, aplicable a les sortides i activitats amb els escolars o a 
nivell personal. 
 
El taller consta de tres sessions presencials a l'aula i una altra, 
de desenvolupament lliure, en exteriors. 
 
Cada sessió té una estructura diferent:  
•Una primera i segona sessió d’explicació de conceptes bàsics.  
•Una tercera sessió amb sortida per Lleida (dissabte al matí o en 
algun moment que hi hagi llum) 
•Una última sessió amb visionat de fotos i presentació els últims 
punts del programa (del 5 al 10) 

    

Objectius   1.-Conèixer els elements bàsics d'una fotografia 
2.-Introduir-se en la lectura de les imatges 
3.-Practicar en l'obtenció de fotografies 
4.-Conèixer els mecanismes bàsics d'un equip fotogràfic 
5.-Reflexionar sobre qüestions contextuals de l'ús de la fotografia  

    

Continguts   1.Modalitats del turisme fotogràfic 
2.Fer una foto - Paràmetres bàsics – Fer una foto, quelcom més 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=6000130020&p_curs=2017-2018&p_es_inscr=S


que pitjar un botó 
3.Aspectes a tenir en compte – Què fa que una foto sigui 
agradable a la vista? 
4.Composició fotogràfica – Llegir una foto! Quelcom més que 
només mirar-la! 
5.Material i gadgets fotogràfics 
6.Preparació i planificació del viatge 
7.Problemes legals - Prohibit fer fotos! Perquè? 
8.Processat bàsic de les fotos 
9.Emmagatzematge de les fotos 
10.I després del viatge, què fem amb les fotos? 

    

Observacions   Es recomana portar una càmera rèflex digital, o similar, per poder 
seguir el taller. 
 
Dia   Edifici                                     Aula 
 

16     Polivalent                                 2.01 
17     Polivalent                                 2.02 
21     Fac. Dret Economia i Turisme 0.35  

    

Formador/a   Fernando Guirado  

    

Organització   ICE de la Universitat de Lleida  

    

E-mail   falamon@filcat.udl.cat  

    

Calendari    Sessió 1   dijous   16/11/2017   1730   2000  

 Sessió 2   divendres   17/11/2017   1730   2000  

 Sessió 3   dimarts   21/11/2017   1730   2000  
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Pla de formació permanent  
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