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ASSIGNATURA: Fotografia 

ESTUDIS: Com Aud, Pub i RP, Periodisme 

CODI: FOT 

 
TIPUS: Optativa    CURS:  1    SEMESTRE: 2Q 
CRÈDITS : 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 3,8 crèdits 
PROFESSOR: Lc. Sandra Balsells i Lc. Joan Víctor 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS:  
 
Cal disposar d’una càmera rèflex analògica o rèflex digital per poder cursar aquesta 
assignatura.  
 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
Al llarg del quadrimestre, els estudiants hauran de comprendre els processos bàsics 
de la tècnica fotogràfica per poder dominar-los i així estar més pendents dels aspectes 
estètics i comunicatius del llenguatge fotogràfic. 
Els aspectes fonamentals del procés fotogràfic es complementaran mitjançant el 
visionat de treballs fotogràfics de destacats autors. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
1. Introduir als estudiants en el món del llenguatge fotogràfic contemplat com a un 
mitjà de comunicació visual.  
2. Donar un primer pas en el coneixement de la tècnica i de la teoria fotogràfiques per 
poder accedir millor a la seva pràctica. 
3. Aprofundir en una nova forma de mirar i ser capaç d’utilitzar un nou llenguatge per 
interpretar el que hem vist. 
 
CONTINGUTS:  
 
1. Introducció al procés fotogràfic. 

1.1. El principi de la cambra obscura i el procés de formació de la imatge.  
1.2. Fases del procés fotogràfic. 
1.3. Nocions bàsiques de composició.  
 

2. La càmera fotogràfica. 
2.1. Parts bàsiques de la càmera rèflex de 35 mm o rèflex digital: visor, 

diafragma, obturador i òptiques.   
2.2. Introducció al seu funcionament: sensibilitat de la pel·lícula o del CCD, 

mesura de la llum i control de l’exposició.  
2.3. Llei de reciprocitat, control de la profunditat de camp i del moviment.   

 
3. Procés químic. 

3.1. El negatiu en blanc i negre: Composició i característiques. 
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3.2. Introducció al laboratori fotogràfic. El procés teòric de revelat de negatius    
i positius.  

 
4. Procés digital. 

4.1. Conceptes bàsics i llenguatge digital. 
4.2.  Introducció a l’escanejat. 
4.3.  Introducció al Photoshop. 

 
5. Fotografia en color: Nocions bàsiques de llum i color.  
 
6. Il·luminació natural, artificial contínua i flashos. 
 
7. Història de la fotografia: Del daguerreotip a l’era digital. 
 
METODOLOGIA: 
 
Una part important dels continguts de l’assignatura de fotografia s’imparteix a través 
de les classes magistrals. Una bona part d’aquests continguts són aplicats a treballs 
pràctics que, de forma individual, desenvolupen els estudiants al llarg del 
quadrimestre.  
Aquestes pràctiques obligatòries estan destinades a demostrar els coneixements 
adquirits en temes fonamentals com ara: la composició, la mesura de la llum, el control 
de la profunditat de camp i del moviment. Aquests treballs es fan fora de les hores de 
classe. 
Una altra part de l’assignatura s’imparteix amb l’ajut del visionat d’obres fotogràfiques 
de destacats autors. A partir de l’anàlisi d’aquests treballs i dels coneixements tècnics 
ja adquirits, els alumnes han d’elaborar un reportatge fotogràfic de temàtica social 
propera al seu entorn.   
A banda d’això, l’assignatura inclou la lectura obligatòria del llibre “La fotografía como 
documento social” de l’autora Gisèle Freund, i depenent del calendari acadèmic la 
visita i posterior comentari  d’una exposició fotogràfica.  
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens 
C. Exàmens tipus test 
D. Treballs fets a casa 
H. Projectes 
 
El criteri de puntuació és: 50% examen, 30% reportatge fotogràfic i 20% exercicis 
pràctics relacionats amb el domini de la càmera. 
L’examen final és tipus test.  
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar habilitat per a utilitzar la fotografia com un mitjà 

de comunicació visual, per tant haurà de dominar els seus processos tècnics, 
estètics i comunicatius. [A, C, D, H]. 

Objectiu 2: 
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• L’estudiant ha de demostrar que domina l’ús de la tècnica fotogràfica i que 
accedeix a la seva pràctica amb fluïdesa [C, D, H]. 

Objectiu 3: 
• L’estudiant ha de demostrar que ha assimilat una nova forma de mirar i que és 

capaç d’interpretar i de transmetre la realitat a través de la fotografia [D]. 
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