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Primera part del curs: Francesc Muntada
-

-

Curs de fotografia digital per a geògrafs
Com podem utilitzar la fotografia en geografia i treure el màxim partit de les tecnologies actuals? Medi
natural, món rural, espai urbà. Treballs de recerca,
divulgació científica o turística.
El curs constarà de tres sessions de 3 hores (18 a
21 h) dimarts 2, dimecres 3 i divendres 5 de juny, a
la seu de l’IEC, carrer del Carme 47 de Barcelona. El
dissabte 20 de juny es realitzarà una sortida de pràctiques si hi ha prou quòrum.
La inscripció al curs és gratuïta per als socis de la Societat Catalana de Geografia. Per als no socis, caldrà
abonar la quota anual (35 euros per a socis numeraris / 20 euros per a estudiants). Cal inscriure-s’hi
abans del 26 de maig, enviant un correu electrònic
a bbetriu@iec.cat i indicant el nom, els cognoms i el
número de telèfon. Per a nous socis caldrà enviar la
sol·licitud d’ingrés degudament complimentada http://
scg.iec.cat/S00.htm.

Segona sessió: dimecres 3 de juny (18-21 h),
sala Puig i Cadafalch
Segona part del curs: Cèsar Pasadas
-

-

Quarta part del curs: Cèsar Pasadas
-

Professors:

-

Primera sessió: dimarts 2 de juny (18-21 h),
sala Fontserè
Presentació del curs a càrrec de Josep Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia i dels dos
professors.

Mètodes aplicats a la fotografia històrica
Diverses necessitats al món editorial

Tercera sessió: divendres 5 de juny (18-21 h),
sala Puig i Cadafalch

-

Cèsar Pasadas, geògraf i fotògraf col·laborador en producció gràfica i audiovisual, soci de la Societat Catalana de Geografia.

Fotografia i geografia
La recerca de la realitat
La captura del NO paisatge

Tercera part del curs: Francesc Muntada

El nombre de places és limitat.

Francesc Muntada, fotògraf, naturalista i excursionista. Professor de fotografia de Natura al CITM de la
UPC i al CRBA de la UB.

La càmera:
- Funcionament i objectius
- Tècniques bàsiques de fotografia d’exteriors
“Revelat” i tractament d’arxius
Com ordenar, conservar i gestionar els bancs
d’imatges

-

Noves tècniques i possibles aplicacions a la geografia
El time-lapse, la captura temporal en geografia
L’hyper-lapse i el tilt-shift, el maquillatge documental
Drons, el low-cost de la fotografia aèria (marc
legal)
Aprofitament de les xarxes socials i la fotografia:
Instagram i Panoramio
Altres necessitats editorials

Quarta sessió: dissabte 20 de juny (9:30-13:30 h)
Sortida a la Serra de l’Obac, o a Montjuïc, a decidir
en funció de la meteorologia i/o la disponibilitat dels
inscrits. El desplaçament serà per compte propi.
Alternativament, es pot aprofitar l’excursió programada per la Societat a Andorra el 13 de juny.

