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1. Dades del mòdul

Departament:

Mitjans audiovisuals i fotografia

Idioma d’impartició: Català
Web de l’assignatura: Fes clic per escriure
1.1. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis
L´alumne posa en pràctica els coneixements tècnics i teòrics. En el moment actual la fotografia es mou en un entorn de
gran competència i viu un gran canvi a nivell tècnic, conceptual i d'ús. D'una manera tan vertiginosa que no ens
adonem de la intensitat de la seva presència en l'espai que ens envolta, en la cultura contemporània. Apareix no només
com a eina de treball sinó com a suport per fer-nos arribar tota mena de missatges i d'idees. La imatge digital s'ha
imposat amb rapidesa, generant un ampli camp de possibilitats dins del món professional que ens interessa aquí.
Possiblement ara és quan sorgeixi una major necessitat de formar professionals que posseeixin una alta iniciativa,
capacitat creadora, un control de l'eina i claredat d'idees. Aquesta formació serà necessària si s'han de moure en un
context tan nou i variable en molts aspectes. I sobretot serà la que diferenciï un fotògraf professional del que no ho és.
En aquest mòdul s'uneix el domini de la part tècnica amb el desenvolupament de la capacitat de l'alumne per dur
endavant idees a través dels diferents treballs o projectes i més pretenem potenciar la responsabilitat sobre el seu
treball i l'entorn visual que ens envolta. Aquí l'alumne pot materialitzar i aplicar els seus coneixements tant tècnics com
teòrics dels altres mòduls del Cicle.
1.2. Requisits per cursar el mòdul: (Requisits previs, mínims o necessaris per cursar el mòdul i/o recomanacions, si escau)
Fes clic per escriure
1.3. Professorat
Nom del professor: Silvia Prió
Correu electrònic: sprio@escoladisseny.com
1.4. Cap del departament
Nom del professor: Jose Luis Martín
Correu electrònic: jmartin@escooladisseny.com
2. Normativa de referència
REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. (BOE
25/05/2007)
REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. (BOE
25/05/2007)Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas yDiseño en Fotografía
perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se apruebanlas correspondientes enseñanzas mínimas. (BOE03/11/12)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats,de dia 28 d’agost de 2013, per la qual s’autoritza la implantació dels cicles formatius d’arts
plàstiques i disseny quehan de passar de LOGSE a LOE a l’Escola d’Art i Superior deDisseny de les Illes Balears i a l’Escola d’Art de Menorca. (BOIB Núm.
126 12 de setembre de 2013)

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul
Descripció del que un estudiant ha d’haver après en finalitzar l’assignatura.

Assignatura on s´aplica de manera pràctica tots els coneixements teòrics:
1-Conèixer i saber utilitzar els materials, equips i tècniques que intervenen en el procés fotogràfic.
2-Realitzar projectes fotogràfics de qualitat tècnica i artística dins dels diferents àmbits de la fotografia.
3-Transmetre idees i comunicar missatges a través de la representació fotogràfica.
4-Desenvolupar la capacitat de comunicació gràfica, la creativitat i expressivitat personals.
5-Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge i en l’ús de les metodologies de treball més adequades a la solució de
problemes.
6-Analitzar projectes fotogràfics en les seves variables tècniques, artístiques i comunicatives i emetre una valoració
crítica fonamentada.
7-Dominar les noves tecnologies pròpies de l’especialitat.
8-Conèixer i dominar les tècniques d’arxiu, indexació i recuperació de documents fotogràfics segons els estàndards
internacionals.
9-Desenvolupar actituds de col·laboració que possibilitin i optimitzin el treball en equip.
10-Conèixer la normativa específica d’aplicació a l’especialitat.
11-Utilització correcta de la càmera fotogràfica analògica i digital.
12-Domini del revelat i positivat analògic i digital.
13-Coneixement i correcta utilització dels diferents sistemes d´il.luminació tan natural com artificial.
14-Desenvolupament de la creativitat utilitzant la fotografia com un element personal d´expressió.
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4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)
1-El projecte fotogràfic. Metodologia.
2-La presa fotogràfica: variables de control tècnic i expressiu. Enfocament. Profunditat de camp. El control del
moviment. Variables de control tècnic i expressiu.
3-El mesurament de la llum i determinació de l’exposició.
4-La il·luminació natural i artificial. Llum contínua i flash. Filtratge i polarització.
A. Naturalesa de la llum .
B. Estils d il.luminació fotogràfica.
C. Direcció de la llum.
D. Esquema d il.luminació .
E. Tècniques d´ il.luminació en exterior.
F. Llum ambient .
G. Aplicació del control de la temperatura de color a la presa fotogràfica
H. Efectes i ambient lluminós
I. Filtres per fotografia.
J Tècniques d iluminació d objetes de vidre, metall, i altres materials
K. Tècniques i elements auxiliars d il.luminació.
L. Tècniques d il.luminació de models.
M. Tècniques d il.luminació en un estudi fotogràfic.
5-La càmera tècnica.
6-Gestió d´arxius. Metadades. Tècniques d´arxiu, indexació i recuperació de documents fotogràfics.
7-Revelat del negatiu digital. Tècniques d´ajust tonal i tractament d´imatge.
8- El laboratori analògic.: revelat negatiu 35 mm i mitg format. Positivar en paper i altres materials.
9-Correcció de color. Procediments de retoc.
10-Control de perspectiva i la forma de la imatge.
11-Edició, selecció i organització d´imatges. Gestió d´arxius. Metadades. Tècniques d´arxiu, indexació i recuperació de
documents fotogràfics.
12-L´acabat i la presentació. Muntatge, edició i exhibició.
13-La sèrie fotogràfica.
14-Els àmbits de la fotografia: Gèneres.
15-La memòria i la comunicació del projecte.
5. Bibliografia i altres recursos pedagògics
Bibliografia bàsica:
Fotografia bàsica, Michael Lang Ford, Ed: Omega, Barcelona 2003.
El libro de la Fotografia, Alejandro Pradera, Ed: Alianza editorial, Madrid 2013
Historia de la fotografia, Beaumont Newhall, Ed: GG, Barcelona 2002.
Contexto y narración en fotografia, Maria Short, Ed: GG, Barcelona 2011.
The photograph as contemporary art Charlotte Cotton. Ed: Thames & Hudson world of art. London 2009.
La fotografia del siglo XX, Ed: Taschen, Colonia 2001.
El ABC de la fotografia, Ed: Phaidon, London 2000.
Fotografia de alta calidad, Jose Maria Mellado, Ed: Artual, 2011.
Adobe photoshop para fotógrafos, Martin Evening, Ed: Anaya, Madrid 2009.
La iluminación en la fotografia, Fil Hunter. Ed: Anaya. Madrid 2008.
Fotografia digital luz e il·luminación, Michael Freeman. Ed: Evergreen Tashen 2007.
Iluminación, David David Prakel. Ed: Blume Barcelona 2007.
Técnicas de il·luminación. Retratos, Steve Bavister Ed: Omega Barcelona 2001.
Sin miedo al flash, José Antonio Fernández. Ed: FotoRuta Madrid 2012.
El retrato, Alfonso Trulls Molina Ed: Anaya Madrid 2005. Retratos, Terry Hope Ed: Omega Madrid 2000.
La fotografia en blanco y negro, John Garrett Ed: Blume Barcelona 2001.
Experimental Photography Marco Antonini/Francisco Gómez Ed: Luca Bendani London 2015.
Bibliografia complementària:
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Fotografia hoy, Susan Bright Ed: Nerea San Sebastián 2007.
Photo Art The new world of photography, Tames & Hudson London 2008.
The family project, Matias Costa Ed: Lens Escuela de Artes Visuales Madrid 2014.
Altres recursos:
Cameres, lents, ordinadors, equip d´il.luminació continua i flash d´estudi, laboratori b/n. Projector i DVD. Visites a
diferents estudis fotogràfics i conferències de fotògrafs professionals. Asisstència a exposicions i jornades culturals
relacionades amb la fotografía. Recursos online a travès de la web de l´assignatura com vídeos, documentals i pàgines
web.
6. Metodologia docent
6.1. Estratègies generals metodològiques
Es fomenta una metodologia activa i pràctica. Classes presencials on es desenvolupa una exposició i debat entre tots
els treballs dels alumnes. Realització de treballs individuals.
6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge
Es fomenta una metodologia activa i pràctica. Classes presencials on es desenvolupa una exposició i debat entre tots
els treballs dels alumnes. Realització de treballs individuals. Visita a exposicions de fotògrafs a l´illa de Mallorca i
Barcelona
6.3. Instal·lacions del centre i material
Aula de fotografia, laboratori B/N, plató fotogràfic, ordinadors, càmeres digitals i objectius.
6.4. Activitats interdisciplinàries
S´ajustaràn durant el curs.
6.5. Activitats complementàries
Assistir a conferències i exposicions de fotografía: World Press Photo a Barcelona mes de desembre 2016. Es
convocaràn conferències de diferents fotògrafs per xerrar sobre la seva trajectòria professional. Assistirem a sessions
de treball de diferents fotògrafs i especialistes així com visites a laboratoris professionals de fotografía per veure tot el
procès d´impressió.
7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació
(L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació dels objectius establerts d’acord amb el perfil
professional del títol)

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):
Fes clic per escriur
7.2. Criteris d’avaluació del mòdul:
L ´alumne ha de complir els plaços d´entrega de tots els exercicis que sol.licita el professor. Tres treballs no entregats
en el plaç corresponent obligatòriament s´avalua a l´alumne al juny. Manejar els equips fotogràfics i processar les
imatges amb domini tècnic. Adequar les solucions tècniques, formals i expressives a les especificacions temàtiques i
comunicatives del projecte. Organitzar, planificar i portar a teme els treballs fotogràfics amb qualitat professional.
Desenvolupar projectes, individuals i en equip, en totes les seves fases, fins a l´obtenció d´un producte fotogràfic de
qualitat artística, tècnica i comunicativa. Seleccionar i organitzar els elements, materials i humans que seràn
fotografiats. Dotar la fotografia elements informatius, persuasius i/identificables que transmetin idees i missatges acord
amb els objectius del comunicacionals del projecte. Realitzar imatges temàtica i estilísticament acord a l´àmbit
professional i al gènere de què es tracti. Demostrar autonomia en la realització del treball fotogràfic. Presentar i
defensar fonamentadament les pròpies idees i el treball realitzat i emetre una valoració argumentada del projecte.
Utilitzar amb destresa la tecnologia pròpia de l´especialitat pel projecte fotogràfic. Atenir en els projectes a la normativa
vinculada a l´exercici professional com ara la relativa al dret de la intimitat, a l´honor i a la pròpia imatge. Si l´alumne no
assisteix regularment a l´horari lectiu i supera els treballs pràctics se li pot proposar i demanar treballs extres i haurà de
superar un examen pràctic si es considera oportú.. Per superar el mòdul en el mes de juny l´alumne ha d´entregar tots
els treballs pràctics proposats i tots han d´estar aprovats, nomès un suspès significa suspendre el modul. Per superar el
mòdul en el mes de setembre, l´alumne haurà d´entregar tots els exercicis pràctics pendents de juny i els nous
proposats i superar l´exercici-examen pràctic si es considera necessari. En el mes de setembre s´ha d´entregar la
mateixa feina que durant el curs: entrega d´ISSUUS i penjar-ho on line en la página de l´escola, cal incloure totes les
imatges en el Cds corresponents i entregar els treballs teòrics si és el cas, per superar el mòdul s´ha d´aprobar tots els
exercicis. L´aplicació de l´avaluació continua exigeix a l´alumne una assistència mínima del 90% ( aprovat en la reunió
de departament del 18/9/2006) a les activitats lectives i altres activitats programades.
7.3. Procediments i instruments d’avaluació i qualificació

3/4

AVALUACIÓ CURS

Núm.

contínua

complementària

Núm.

Avaluació
final
febrer/juny

Núm.

Avaluació
extraordinària
setembre

☐

Tècniques d’observació: registres,
llistes de control, aptitud,
assistència...

☐

Treballs orals individuals i/o en grup:
debats, presentacions...

%

%

%

☐

Treballs escrits individuals i/o en
grup: assajos, memòries, informes...

%

%

%

☐

Projectes/Treballs de llarga durada

%

%

%

☐

Treballs en equip

%

☐

Exercicis pràctics

60 %

65 %

100 %

☐

Quadern d’apunts/de camp/de
problemes

%

%

%

☐

Sistemes d’autoavaluació

%

%

%

☐

Proves objectives parcials

20 %

☐

Prova objectiva final

40 %

35 %

%

☐

Altres procediments: entrega de
treballs pràctics

%

60 %

%

%

☐

Altres procediments: Fes clic per
escriure

%

%

%

%

%

%

20 %

100 %
7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent
Fes clic per escriure

8. Altres observacions
(si és el cas)

Fes clic per escriure
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100 %

100 %

