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Prerequisits

No hi ha

Objectius

L'assignatura introdueix l'alumnat als recursos i tècniques de captació d'imatges fotogràfiques aplicades al
camp de la comunicació institucional i corporativa.

A més d'identificar els principals gèneres de la fotografia que s'incorporen als plans estratègics de
comunicació de les institucions, s'aporten les eines tècniques per produir imatges que transmetin valors,
promoguin accions i participin activament de la identitat de les organitzacions.

Competències

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre l'organització en tot tipus de suports per
als públics interns i externs.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Treballar d'acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
Aplicar la deontologia professional a la realització de fotografies sobre persones, serveis o productes,
respectant les diferències entre persona, cultures, religions, etc.
Comunicar els serveis i productes de l'organització mitjançant la fotografia corporativa.

Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
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Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
Idear i desenvolupar la comunicació dels productes, serveis i valors de l'organització a través de la
fotografia.
Planificar, fer i lliurar els treballs fotogràfics en el termini establert.
Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte
pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre
decisions estratègiques.

Continguts

1. Tècnica de captació d'imatge amb càmeres fotogràfiques.

2. Fotografia amb dispositius mòbils i aplicacions dedició.

3. Il·luminació amb llum contínua / amb flaix

4. Recursos estètics en fotografia.

5. Fotografia de retrat institucional / corporatiu

6. Fotografia d'espais i instal·lacions.

7. Fotografia conceptual

8. Reportatge fotogràfic d'esdeveniments/organitzacions

9. Recursos complementaris/bancs d'imatge

10. Gestió de projecte de sessió fotogràfica

Metodologia

L'adquisició de coneixements i competències per part de l'alumnat s'aconseguirà a través de diferents
procediments metodològics, alternant classes magistrals, on es treballen les qüestions metodològiques i els
coneixements teòrics amb classes pràctiques dirigides en què l'alumnat desenvolupa les seves competències
tècniques a través d'exercicis tant a l'estudi fotogràfic com a localitzacions.

En complement l'alumnat haurà de fer exercicis de manera autònoma a través de diferents exercicis.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistral 18 0,72 1, 4, 5, 6, 7

Pràctiques laboratori 27,5 1,1 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Activitats d'avaluació 7,5 0,3 1, 3, 5, 6, 7
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Tutories 7,5 0,3 1, 5, 6, 8

Tipus: Autònomes

Lectures, tutories, exercicis de planificació 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'assignatura consta de les avaluacions següents:

1. Un examen tipus test que permetrà avaluar els coneixements teòrics adquirits durant l'assignatura

2. Unes pràctiques obligatòries amb lliurament d'exercicis a través del campus virtual.

3. L'assistència a les classes magistrals i la participació activa a les classes pràctiques.

Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 a l'examen teòric.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el

pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà

hagut d'obtenir la nota mitjana de 3,5.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teòric 40% 3 0,12 1, 2, 3, 5, 6

Participació i assistència 10% 1 0,04 1, 5, 6, 8

Pràctiques 50% 3 0,12 4, 5, 7, 9

Bibliografia

- Carroll, Henry 2019. Llegiu aquest llibre si voleu fotografiar bons retrats. Blume, Barcelona

- Jacquart, Anne-Laure 2012, Composeu, ajust i dispareu. Omega, Barcelona

- Folsom, William & Goodridge, James 2008, Event Photography Handbook. Amherst Media, Buffalo

- Ang, Tom 2012, Fotografia digital pas a pas. Edicions Omega, Barcelona

- Sájara, Víctor 2020 Fotografia d'arquitectura i d'interiorisme. JdeJ Editors (Foto Ruta), Madrid
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- Kelby, Scott 2019 Com fer això a Lightroom Classic? Photoclub (Anaya multimèdia), Madrid

Programari

L'alumnat treballarà amb programari d'edició d'imatges disponible a la facultat com Affinity PHOTO. També
podreu utilitzar altres programaris d'edició d'imatges per a dispositius mòbils.
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