CURS D’INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA DE NATURA
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CURS IMPARTIT PER MARTA BRETÓ
Fotògrafa i guia de muntanya

______________________________________________________________________

DURADA DEL CURS:
Cinc sessions teòriques de dues hores
Una sessió pràctica

A concretar amb el grup

CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DE NATURA
______________________________________________________________________
A qui va dirigit?
A tot aquell qui estigui interessat en la fotografia i la natura i vulgui
iniciar-se o aprendre a potenciar les seves imatges i desenvolupar una
tècnica i unes pautes d’actuació a l’hora de sortir a la muntanya.
Quina durada té?
El curs té una durada de 15 hores: 5 sessions teòriques de 2h i 1 sortida
pràctica de tot un dia.
Les sessions teòriques s'impartiran a El Visor - Espai fotogràfic (Carrer de la
Indústria 68, Barcelona) i la sessió pràctica es portarà a terme al Parc
Natural del Montseny.
Què aprendrem?
Aprendrem com moure’ns per la muntanya a l'hora de fer una sessió de
fotografia en la natura, respectant el medi, la flora i la fauna. Veurem
aspectes importants de cadascuna de les disciplines de la fotografia de
la natura, alhora que aprendrem diverses tècniques i com solucionar
problemes que ens podem trobar a l’hora de plantejar un reportatge.
Què necessitarem?
No és imprescindible comptar amb una càmera reflex però sí molt
recomanable.
De no comptar amb ella, com a mínim el nostre equip ens ha de
permetre treballar en mode manual.
Dates i horaris
Consulteu l'agenda de l'edició actual del curs al web de El Visor - Espai
Fotogràfic.
La sortida de camp es programarà en cap de setmana en funció de les
preferències dels assistents al curs.
Quin preu té el curs? Què inclou?
Preu: Consulteu al web els preus vigents.
El preu inclou les classes teòriques, els documents facilitats i la classe
pràctica, impartides per Marta Bretó, fotògrafa i guia de muntanya.
Què no inclou?
Trasllats a les zones de classe teòrica i pràctica, àpats.
Inscripcions, preu, més informació i dubtes:
http://elvisorbcn.com/curs-diniciacio-a-la-fotografia-de-natura
bretoart@gmail.com

PROGRAMA DEL CURS
______________________________________________________________________
1. Introducció
- El fotògraf de Natura. Com treballa
- La fotografia de la Natura. Tipus, diferències, semblances i
dificultats.
- Material bàsic a la muntanya.
- Pràctica correcta de la fotografia de Natura
- Proposta d’Activitat 1
2. La fotografia de paisatge
- Activitat 1: Anàlisi de fotografies pròpies
- En què consisteix la fotografia de paisatge, què la caracteritza
- La llum i l’atmòsfera
- Tècniques compositives i de captura d’imatges
- Material necessari per aquest tipus de fotografia
- Com planificar una sessió de fotografia de paisatge
- Proposta d’Activitat 2 (paisatge)
3. La fotografia de flora
- Activitat 2: Exposició de treballs
- En què consisteix la fotografia de flora, què la caracteritza
- Tècniques d’il·luminació i de captura d’imatges
- Material necessari per aquest tipus de fotografia
- Com planificar una sessió de fotografia de flora
- Proposta d’Activitat 3 (flora)
4. La fotografia de fauna
- Activitat 3: exposició de treballs
- En què consisteix la fotografia de fauna, què la caracteritza
- Tècniques d’il·luminació i de captura d’imatges
- Material necessari per aquest tipus de fotografia
- Com planificar una sessió de fotografia de fauna
- Plantejament de l’Activitat 4 (Fauna)
5. Revelat digital i processament de les imatges
- Resolució de l’Activitat 4
- Breu introducció al processament
- Què és el revelat digital?
- Què podem i no podem fer al processar imatges de natura
- Programes
6. Sortida de camp
- Sortida de camp al Parc Natural del Montseny per posar en
pràctica els coneixements adquirits durant el curs,

