
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Títol de l’activitat Fotografia aplicada al sector de l’hoteleria, turisme i 

indústries alimentàries 
Codi 000040020 
Nivell educatiu Cicles formatius Modalitat Presencial 
Hores presencials 15 Hores certificades 15 

 
PROFESSORAT 
 
 
Formació teòrica i pràctica adreçada al professorat d’hoteleria i turisme i 
indústria alimentària  
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Aplicació de tècniques per a la producció de material fotogràfic de productes 
alimentaris, elaboracions gastronòmiques i d’entorn professional de  l’hoteleria, 
turisme i indústries alimentàries. 
 

 
CONTINGUTS 
 
 

1. Teoria de la fotografia bàsica amb màquina i mòbil 
 

2. Fotografia en l’entorn professional de l’hoteleria i turisme i industries 
alimentàries 

o Aliments 
o Plats elaborats 
o Entorns professionals 
o Espais professionals: restaurants, hotels, comerç,  
 

3. Edició de fotografia 
 

4. PRÀCTIQUES 
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OBJECTIUS 
 
 

• Obtenir les tècniques i destreses més bàsiques de fotografia  
• Aplicar de tècniques de la fotografia en l’entorn professional d’hoteleria, 

turisme i indústries alimentàries 
• Editar imatges per a la difusió publica de (web, fulletons, instagram...) 

 
 
  
OBSERVACIONS 
 
Considerem molt important la comunicació  tant del  producte com de l’empresa 
de l’hoteleria i el turisme que posen en valor la imatge per a la millora de la 
relació amb els usuaris i consumidors. 
 
Formadors: Marc Carnicé i Oscar Cabrerizo 
 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT:  
20/10: de 17:00 a 19:30 
27/10: de 17:00 a 19:30 
03/10: de 17:00 a 19:30 
10/11: de 17:00 a 19:30 
17/11: de 17:00 a 19:30  
18/11: de 17:00 a 19:30  
 
Lloc de realització  
 
Lloc: Escola d’Hoteleria i turisme 

de Lleida 
Ptda. Caparrella, s/n 25192 
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