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Introducció

La introducció de la tecnologia digital en la fotografia ha significat canvis

importants en la tasca del fotògraf. Els fluxos de treball i els procediments

que s'apliquen en fotografia han variat, varien constantment, d'acord amb

l'evolució tecnològica del mitjà. No és difícil percebre totes dues realitats, la

fotografia clàssica i la digital, com si fossin mons a part, i considerar que

una bretxa insalvable les separa. No obstant això, entre totes dues hi ha una

continuïtat, un únic fil conductor. La tecnologia ha canviat, però, l'evolució

del llenguatge fotogràfic segueix el seu curs. La composició, la manera de veure

del fotògraf o la forma com aquest es planteja la realització dels seus projectes

poden veure's influïts per noves capacitats tecnològiques, però en el fons no

deixen de constituir els temes clàssics, allò de què parlen els fotògrafs quan

es reuneixen.

La càmera digital aporta solucions tècniques diferents i noves respecte a la fo-

tografia tradicional. A vegades, permet fer front d'una manera nova als pro-

blemes clàssics de la fotografia i sovint genera diferents maneres de procedir.

Però la comprensió de les seves funcionalitats i les nocions relatives al control

de la llum i als principis derivats de l'òptica segueixen vigents. Que el fotògraf

les conegui és tan imprescindible ara com ho ha estat sempre, quan es tracta

de posar en pràctica el llenguatge de la fotografia.

De la mateixa manera, els procediments digitals d'edició aporten nombroses

i importants novetats en l'acabat de la imatge. La cambra fosca digital, una

denominació amb una clara reminiscència dels procediments fotogràfics clàs-

sics, presenta una infinitat de procediments i possibilitats tècniques nous. No

obstant això, el problema clàssic del tractament de la gamma, de la manera

com es reprodueixen tons, contrastos i textures en la imatge final continua

vigent.

L'assignatura s'orienta a tractar el desenvolupament de les competències rela-

cionades amb tots aquests temes. El coneixement de la imatge digital, el do-

mini de la càmera i els dispositius d'entrada, i la pràctica sobre els procedi-

ments d'edició són continguts a partir dels quals s'estructura la planificació de

les activitats.
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Objectius

En aquest curs, els estudiants assolireu els objectius següents:

1. Comprendre les característiques de la imatge digital.

2. Aprendre el funcionament i característiques de les càmeres fotogràfiques

tradicionals i digitals.

3. Analitzar els fonaments del llenguatge fotogràfic.

4. Conèixer els sistemes de captura i reproducció de la imatge fotogràfica

digital.

5. Conèixer i practicar els principis de l'edició fotogràfica digital.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Fotografia clàssica i fotografia digital
Antoni Marín Amatller

1. Del negatiu al sensor

2. El sensor electrònic

3. Profunditat de color i formats d'imatge

4. La gestió del color

Mòdul didàctic 2
La càmera digital
Antoni Marín Amatller

1. Càmera compacta i rèflex

2. El rang dinàmic i l'histograma

3. L'exposició en fotografia digital

4. Les imatges HDR

Mòdul didàctic 3
El llenguatge fotogràfic
Antoni Marín Amatller

1. Enquadrament i visió

2. Composició

3. Perspectiva

4. Profunditat de camp

5. Tractament del moviment

6. El color i la llum

Mòdul didàctic 4
El revelatge digital
Antoni Marín Amatller

1. Histograma i imatge

2. Ajustar el rang tonal

3. El sistema de zones en la fotografia digital
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