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Objectius de l'assignatura 
Aquesta assignatura preten l’ aproximació a la fotografia periodística com a fenòmen 
mediàtic i com a element de comprensió, coneixement i interpretació de la realitat. Es 
parteix de la tècnica fotogràfica bàsica, de la història específica de la fotografia en les seves 
aplicacions en premsa i d’ una anàlisi dels procediments professionals de planificació, 
producció i edició fotogràfica per oferir als alumnes competències específiques per a la 
valoració i utilització d’ imatges periodístiques i en menor mesura, per a la seva realització. 
 
 
1.- EL FOTOPERIODISME EN EL CONTEXT GENERAL DE 
LA PREMSA 
 
1.1.- USOS DE LA FOTOGRAFIA A LA PREMSA 
Correspondències amb els models de premsa. Esquemes organitzatius per a la producció i 
posada en pàgina de fotos en premsa. Usos informatius i usos ilustratius. 
 
1.2.- GÉNERES EN FOTOPERIODISME 
Correspondència amb els modus d’ organització de la informació. Fotonotícia. Reportatge. 
Assaig fotogràfic. Fotoperiodisme i Documentalisme. L’ especialització professional (per 
géneres, per temes, per productes, per tractament tècnic). 
 
1.3.- LA FOTO I EL MITJÀ 
La fotografia i el disseny global. Interacció de missatges: foto-texte, foto-disseny. La foto i 
els mitjans audiovisuals. Connexió entre el fotoperiodisme i altres usos professionals de la 
foto (publicitat, foto editorial, …) 
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2.- PRÀCTICA DEL FOTOPERIODISME: REALITZACIÓ D’ 
IMATGES 
 
2.1.- REQUISITS TÈCNICS 
La càmara. Les òptiques. Tipus de pel.lícula. Fonts d’ il.luminació. El laboratori. L´imatge 
digital, captura i gestió. Recursos técnics específics. 
 
2.2.- PROCESSOS DE TREBALL 
La documentació (fonts específiques pel fotoperiodisme). L’ elaboració del plan de treball. 
El fotògraf davant del motiu: les preses. Previsualització i foto de premsa. Recursos 
professionales. El treball en equip. Produccions especials. 
 
2.3.- EL FOTOPERIODISME COM A CREACIÓ 
Valors artístics a la fotografia de premsa. Evolució i perspectives del concepte d’ autoria en 
el periodisme fotogràfic. El “documentalisme” enfront de la “fotografia artística”. 
 
3.- PRÀCTICA DEL FOTOPERIODISME: L’ EDICIÓ 
FOTOGRÀFICA (PLANIFICACIÓ, CONTROL, ÚS I 
TRACTAMENT DE LES IMATGES) 
 
3.1.- PROJECTE I DINAMITZACIÓ DEL TREBALL FOTOGRÀFIC 
La secció de fotografia com a generadora de temes. Del tema a la idea: propostes creatives. 
L’ encàrrec. Fonts fotogràfiques: autors especialitzats, agencies, altres. 
 
3.2.- LA POSADA EN PÀGINA 
Criteris de selecció d’ imatges. Reenquadraments i seqüenciació. La compaginació de la 
fotografia. La construcció del sentit: de l´imatge al relat visual. 
 
3.3.- FOTOPERIODISME I VIRTUALITAT 
L’ evolució del concepte credibilitat. Codis de reconeixement, models de premsa i géneres 
fotogràfics. Procediments d’ alteració (convencionals i informàtics). 
 
3.4.- FOTOPERIODISME I ÈTICA 
Les imàtges de impacte: criteris davant l´imatge del dolor. Privacitat i dret a la própia 
imatge. 
 
4.- ELEMENTS D’ ANÀLISI DE LA IMATGE 
FOTOGRÀFICA EN PREMSA 
 
La fotografia i la realitat. Procediments de connotació, retòrica fotogràfica i recursos 
expressius. La construcció del relat fotogràfic. La fotografia de premsa en el seu context 
cultural. Els significats. Proposta de models de lectura d’imatge en premsa. L´imatge 
periodística i altres disciplines: icononología, sociología, semiótica, psicología, 
antropología. 
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5.- EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL FOTOPERIODISME 
 
5.1.- ANTECEDENTS, ORIGEN I DESENVOLUPAMENT 
De Fenton a Salomon. Les grans revistes il.lustrades alemanyes dels anys 20-30 i l’ 
exportació del model (França, Anglaterra, Estats Units). 
 
5.2.- DELS ANYS 30 AL DOMINI DE LA TV 
Els grans “magazines” americans. La guerra civil espanyola. Els anys 40: la segona guerra 
mundial i l’ aparició de les agències. Magnum. La TV i la decadència de la gran premsa 
fotogràfica: la crisi del fotoperiodisme. La guerra de Vietnam i la cobertura exhaustiva. 
 
5.3.- LA SITUACIÓ ACTUAL 
La fotografia de premsa després de la televisió: nous models de premsa gràfica. De 
Vietnam a les guerres a l’Irak: la imatge restringida. La TV, generadora d’ imatges 
estàtiques. Autors, publicacions, agències. Perspectives del fotoperiodisme: llenguatge 
fotogràfic, tecnologia i mercat. 
 
5.4.- EVOLUCIÓ DELS CRITERIS PROFESSIONALS EN EDICIÓ FOTOGRÀFICA 
Història de l’ edició fotogràfica: tendències, escoles. Relacions fotògrafs – dissenyadors – 
editors fotogràfics. 
 
 
EXERCICIS PRÀCTICS 
 
1.- REALITZACIÓ D’ UN REPORTATGE I POSTERIOR 
EDICIÓ FOTOGRÀFICA 
 
Al llarg de l’ assignatura es portarà a terme un reportatge sobre temes tractables en el marc 
de la UAB. El treball s’ efectuarà en equips de 5 o 6 persones. Els temes escollits seran 
susceptibles de ser enfocats desde punts de vista diferents per part dels diversos equips com 
a exercici d’ utilització de recursos de subjectivització. Eventualment s’ efectuaran 
pràctiques de reportatges fora del recinte de la Universitat. 
 
Les pràctiques de laboratori es realitzaran sobre el material obtingut pel reportatge, tant pel 
que es refereix al revelat de negatius com a la realització de contactes i ampliacions. 
 
Sobre las fotografies realitzades s’ efectuaran exercicis de crítica fotogràfica, anàlisi d’ 
imatge i edició fotogràfica de les mateixes: selecció, reenquadraments i seqüenciació sobre 
un esbós fins deixar el tema enllestit pel seu eventual montatge o publicació. 
 
2.- RECOPILACIÓ D’ UN DOSSIER 
 
Al llarg de l’ assignatura s’ efectuarà igualment un exercici consistent en la selecció, 
recollida i anàlisi valoratiu d’ imatges publicades en diferents mitjans i que es 
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corresponguin amb els items tècnics, expressius i genérics desenvolupats a classe. Aquest 
treball es realitzarà pels mateixos grups formats pel treball de reportatge i haurà de ser 
presentat setmana a setmana. 
 
 
 
PROCEDIMENTS D’ AVALUACIÓ DE TEORIA I TÈCNICA 
DEL FOTOPERIODISME 
 
 
L’ avaluació final serà el resultat de sumar la calificació obtinguda en un examen final i l’ 
evaluació de les dues pràctiques descrites, d’ acord amb el següent procediment: 

 
Es realitzarà un examen final que tindrà una calificació màxima de 6 punts. Aquest 
examen haurà de superar-se amb una calificació mínima de 3 per poder superar l’ 
assignatura. 
 
Així mateix les pràctiques sumaran un total de 4 punts distribuits de la següent 
manera: 2.5 punts de nota màxima pel reportatge, i 1.5 pel dossier. Aquesta nota es 
considerarà definitiva i es guardarà per a posteriors convocatòries en cas de no 
haver superat l’ examen. 
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