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

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

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

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 4 i el 31 de maig de 2016
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 17 de juny de 2016
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Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre
el 4 de maig i el 17 de juny de 2016
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Lleida
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Del 4 al 15 de juliol de 2016

Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
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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

01L6

Art i Humanitats

MACROFOTOGRAFIA I
FOTOGRAFIA D’APROXIMACIÓ, AL
CAMP I A L’ESTUDI
Del 4 al 8 de juliol
Lleida

El curs ens permet adquirir els coneixements necessaris per comprendre tot el que cal fer per poder fotografiar qualsevol tipus d’objecte de mida petita, molts dels quals són d’aplicació professional en
multitud de facetes del treball quotidià del fotògraf: captar imatges
de qualitat d’anells, rellotges, joies, peces de rellotgeria, insectes,
monedes, segells, components electrònics i objectes diminuts en
general. També ens permetrà conèixer i controlar tots els factors
que influeixen en les característiques de la presa d’aproximació, i
aprendre a usar tots els elements i accessoris necessaris per realitzar
fotografies de macro.
Curs adreçat als alumnes i professionals que estiguin interessats a
aprendre a realitzar fotografies de qualitat d’objectes de mida petita, sigui per a publicitat, docència, catàlegs, museus, electrònica,
numismàtica, filatèlia, joieria, rellotgeria, o per a donar suport científic a zoòlegs, botànics, geòlegs, etc.
Albert Masó, fotògraf i biòleg, ha estat ponent a Fotonature (2010),
és assessor científic de Weldon Owen, del Simposium Internacional
de Naturaleza y Fotografía, d’RBA Editores, de Mundo Científico i
de National Geographic, entre d’altres; a més, és autor i coautor de
12 llibres de fotografia, entres els quals destaquen: Observar mariposas, Kalahari, Guía de las aves de la Península Ibérica y Baleares,
etc., i ha participat en 8 exposicions, 2 de les quals es van inaugurar
al Cosmocaixa. A més d’impartir docència, l’Albert Masó farà el seguiment del treball de fotografia que els alumnes realitzaran durant
el curs.
Per matricular-s’hi, cal tenir coneixements pràctics de fotografia i, en
realitzar la inscripció, s’ha de presentar un breu currículum fotogràfic
amb mostres de treballs realitzats, preferiblement relacionats amb
la temàtica del taller. Aquest material serà visionat durant el curs. La
selecció es farà per rigorós ordre d’inscripció i de currículum.
Observacions: És imprescindible portar equipament fotogràfic. També es aconsellable portar un ordinador portàtil.
Llengua
d’impartició

Català

Coordinació
Equip docent
Durada

Xavier Goñi Gracenea (Servei de Reproducció d’Imatge de
la UdL)
Albert Masó Planas (fotògraf)
30 hores lectives

Espai
Preu
Places

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
118,59 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 135 € la resta
12

PROGRAMA
Dilluns 4

Albert Masó
09.00-11.00 h Límits de la macro i fonaments òptics I
11.30-13.30 h Límits de la macro i fonaments òptics II
Albert Masó
16.00-18.00 h Conceptes bàsics de macro i ràtio
Dimarts 5

Albert Masó
09.00-11.00 h Profunditat de camp i accessoris de macro I
11.30-13.30 h Profunditat de camp i accessoris de macro II
Albert Masó
16.00-19.00 h Objectius macro i complements útils
Dimecres 6

Albert Masó
09.00-11.00 h Macro de camp I
11.30-13.30 h Macro de camp II
Albert Masó
16.00-19.00 h Tècniques avançades de camp
Dijous 7

Albert Masó
09.00-11.00 h Tècniques de macro d’estudi I
11.30-13.30 h Tècniques de macro d’estudi II
Albert Masó
16.00-18.00 h Trucs i muntatges. L’alta macro
Divendres 8

Albert Masó
09.00-11.00 h Sessió pràctica I: macro de camp
11.30-13.30 h Sessió pràctica I: macro d’estudi

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

