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Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.
PATROCINA

Adreça electrònica
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
Titulació

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions.
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat
d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció
de dades. El titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de formalitzar
la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de places:
CODI

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits		
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%,

si s’efectua l’ingrés entre el 5 i el 29 de maig de 2015*

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%,
si s’efectua l’ingrés entre l’1 i el 19 de juny de 2015*

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 de maig i el 19 de juny de 2015*

A

A x 0,70
A x 0,80
A x 0,90

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (C/
Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de pagament
que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

LLEIDA

del 6 al 17 de juliol de 2015

03L3

FOTOGRAFIA DE NATURA

Art i Humanitats

Del 13 al 17 de juliol
Lleida
El curs pretén que els alumnes amb una certa experiència en fotografia
adquireixin i perfeccionin els seus coneixements i tècnica en aquesta
disciplina fotogràfica amb un dels millors professionals de l’especialitat
del nostre país. De manera especial s’aprofundirà en la fotografia de
paisatge, la de fauna en llibertat i la d’aproximació als elements diminuts (macro de camp). Després d’explicar els conceptes fonamentals,
s’ensenyaran els procediments adequats per a treure el màxim profit de
l’equipament de cadascú i es mostraran els accessoris necessaris i els
complements que ajuden a millorar la tècnica. Després de cada procediment, es projectaran nombroses imatges, reportatges i audiovisuals per
veure els resultats que s’obtenen aplicant el que s’ha explicat.
També es mostraran els muntatges i trucs que permeten resoldre la major part de situacions difícils que es donen en la Fotografia de Natura.
Així l’alumne dominarà la tècnica que li permetrà assolir unes imatges
de qualitat professional capaces de competir amb èxit en seleccions de
revistes, editorials i concursos.
En el transcurs del taller, els alumnes podran realitzar fotografies de les
tres modalitats amb les indicacions i seguiment del professor.

Albert Masó
16.00-18.00 h Hiperfocal: captar tot el relleu, màxima profunditat de
camp amb gran qualitat d’imatge
Fotometria i compensació. L’histograma

ALLOTJAMENT

Dimarts 14

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
Fax 973 703 398
estiu@estiu.udl.cat

Albert Masó
09.00-11.00 h Tècniques especials i composició de la imatge
Visionat de fotos dels alumnes i del professor il·lustrant
els procediments explicats
11.30-13.30 h La fotografia de fauna: la trepidació, l’òptica ideal, el
teleconvertidor, el flaix i altres complements
Configurar la càmera
Albert Masó
16.00-19.00 h El phototrekking: equipament i planificació
Recolzament, apropament i maneres d’enfocar segons
el moviment de l’animal
Dimecres 15

Llengües d’impartició: Català

Albert Masó
Caça fotogràfica a l’aguait: material necessari,
observatoris, hides i accessoris
Muntatge, estratègies i sistemes d’atracció
11.30-13.30 h El digiscoping i els objectius catadiòptrics
Visionat de fotos dels alumnes i del professor il·lustrant
els procediments explicats
Albert Masó
16.00-19.00 h Fotografia d’aproximació: particularitats de la captació
de prop
Els elements més menuts de la natura
Subjectes estàtics

Coordinació

Dijous 16

Observacions: És imprescindible portar equipament fotogràfic bàsic i és
aconsellable portar algun dels accessoris útils per a les diverses modalitats. També pot anar bé un ordinador portàtil.

Equip docent

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

Durada

30 hores lectives

Espai
Preu
Places

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
118,59 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 135 € la resta
13

PROGRAMA
Dilluns 13
09.00-11.00 h

11.30-13.30 h

Albert Masó
Característiques generals i modalitats de la fotografia de
natura
L’equip fotogràfic: tipus de càmeres i d’objectius més
adequats
El paisatge: condicions atmosfèriques, llum natural i
control de la perspectiva
Filtres, para-sol, trípode i altres accessoris

09.00-11.00 h

Albert Masó
Tècniques de macro de camp: fotografiar animals
mòbils
El flaix normal i anular
Ús d’accessoris de l’òptica i complements
11.30-13.30 h Flaix frontal sense fil, trucs i muntatges especials
Ús de fons, difusors i reflectors
Sistemes d’atracció d’insectes
Albert Masó
16.00-18.00 h Més enllà dels límits: combinació amb angulars
(macro&paisatge) i amb teleobjectius (macro&caça
fotogràfica)
09.00-11.00 h

Divendres 17
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Albert Masó
Sessió pràctica amb accessoris de macro
Visionat de fotos dels alumnes i del professor il·lustrant
els procediments explicats
Projecció d’audiovisuals professionals i de reportatges
complets on s’han aplicat tècniques de totes les
modalitats
Conclusions finals i aclariments segons les fotos i
l’equipament de cadascú

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

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

