
Patrocina:

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat
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PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 10
 Marta Raïch
09.00-10.00 h    Introducció bàsica a la fotografia i la seva història
10.00-11.30 h    Parts de la càmera
12.00-13.30 h   Paràmetres lumínics
13.30-15.00 h   Paràmetres tècnics bàsics (diafragma, velocitats, 

ISO, etc.)

Dimarts 11 
 Marta Raïch
09.00-10.00 h    Objectius i lents
10.00-11.30 h    Distàncies focals i profunditat de camp
12.00-13.00 h   Focus
13.00-15.00 h   Tipus de llums. Carta de color. Temperatura de color 

(balanç de blanc)

Dimecres 12 
 Marta Raïch
09.00-11.30 h    Pràctica: presa de contacte en un cas pràctic
12.00-15.00 h  Pràctica: presa de contacte en un cas pràctic
 
Dijous 13 
 Marta Raïch
09.00-10.30 h    Gestió i formats d’imatge
11.00-15.00 h  Photoshop i edició d’imatges

Divendres 14 
 Marta Raïch
09.00-10.30 h    Photoshop i edició d’imatges
10.30-11.30 h    Postproducció de les imatges obtingudes
12.00-15.00 h   Postproducció de les imatges obtingudes

 

25L7                                                                                                  Ciència i Tecnologia 

CURS BÀSIC D’INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA CIENTÍFICA

Del 10 al 14 de juliol 
Lleida 

L’objectiu del curs és formar estudiants capaços d’aprendre a mane-
jar la càmera fotogràfica professional (rèflex digital) i familiaritzar-se 
amb els accessoris de l’equip fotogràfic bàsic. També aconseguir un 
coneixement elemental del mitjà fotogràfic per aplicar-lo a interes-
sos personals i, especialment, d’investigació. L’alumnat aprendrà 
les pautes per realitzar fotografies professionals i la seva posterior 
edició i tractament digital. Es pretén desenvolupar la comprensió del 
llenguatge i la mirada fotogràfica i adquirir l’habilitat instrumental in-
herent a aquesta tècnica, que la converteix en una disciplina trans-
versal d’ús comú en qualsevol matèria.
El curs s’orienta a tota mena d’estudiants, independentment de la 
seva titulació, sense coneixements previs de fotografia professional. 
Al llarg de les sessions s’abordaran qüestions com les parts de la 
càmera, els paràmetres fotogràfics (diafragma, temps d’exposició, 
distàncies focals, etc.), la gestió i els formats de les imatges i el trac-
tament digital de les fotografies.
En aquest curs l’alumnat aprendrà els tipus més importants de foto-
grafia digital, centrant-se especialment en la seva aplicació pràctica 
en la investigació, en la il·lustració de treballs i articles acadèmics, o 
en altres interessos personals i artístics.

Observacions: És preferible que l’alumnat porti el seu propi equip fo-
togràfic (càmera rèflex) per poder posar així en pràctica, de manera 
individual, els coneixements adquirits i assolir un major domini de la 
seva pròpia càmera.

Llengua  Català i/o castellà
d’impartició  

Coordinació Ximo Company Climent i M. Antonia Argelich Gutiérrez (De-
partament d’Història de l’Art i Història Social de la UdL)

Equip docent Marta Raïch Creus (UdL) 
Durada 30 hores lectives

Espai Universitat de Lleida. Parc Científic i Tecnològic de Gardeny 
i campus del Rectorat

Preu 118,59 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 135,00 € la resta
Places 10

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat


