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Informació general de l'assignatura

Denominació TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA I DEL FOTOPERIODISME

Codi 101986

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació GÒDIA RECIO, IOLANDA

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2018-19

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GÒDIA RECIO, IOLANDA igodia@filcat.udl.cat 6
Divendres de 15:30 a 16:30 a
l'aula 0.30

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura és una introducció al món de la fotografia en general i del fotoperiodisme en particular. Es
veuran aspectes històrics, tècnics, narratius, estètics i d'objectivitat. L'assignatura està dividida en quatre blocs:

1- Història de la fotografia i la seva evolució en el s. XX  

2- Realització d'imatges

3- Diferents tipus de Fotoperiodisme  

4- Ètica del fotoperiodisme

Esta asignatura es una introducción en el mundo de la fotografía en general y del fotoperiodismo en particular. Se
verán aspectos históricos, técnicos, narrativos, estéticos y de objetividad. La asignatura está dividida en cuatro
bloques:

1- Historia de la fotografía y su evolución en el s. XX  

2- Realización de imágenes

3- Diferentes tipos de Fotoperiodismo  

4- Ética del fotoperiodismo

This subject is an introduction at the world of the photograph in general and of the photojournalism in particular.
They will view historic aspects, technical, narrative, aesthetic and of objectivity. The subject is divided at four
blocs:

1- History of the photograph and his evolution at the s. XX 

2- Realisation of footage

3- Different type of photojournalism

4- Ethic of the photojournalism

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aconseguir poder fer fotografies en mode manual i arribar a conèixer bé la nostra càmera. També parlarem sobre la
història del fotoperiodisme i aprofundirem en la seva tècnica, classificació i referents.

Conseguir poder hacer fotografías en modo manual y llegar a conocer bien nuestra cámara. También hablaremos
sobre la historia del fotoperiodismo y profundizaremos en su técnica, clasificación y referentes.

Achieve can do photographs at manual mode and reach meet well our camera. Also we will talk on the history of
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the photojournalism and will deepen at his technician, classification and referents

Competències

 

Bàsiques

CB5. Saber desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necesaries per emprendre estudis posteriors amb un
alt grau d'autonomia.

Generals

CG2. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.

CG3. Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat pràctica.

CG4. Desenvolupar coneixements d'informàtica aplicada i de sistemes digitals.

CG5. Desenvolupar la capacitat de gestió de la informació.

CG6. Desenvolupar la creativitat, innovació i competitivitat.

Específiques

CE7. Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació.

CE9. Concebre, planificar i executar projectes en l'ámbit dels mitjans de comunicació en tot tipus de suports.

CE10.Identificar les tradicions contemporànies en la creació de discursos informatius y no informatius 

CE11. Disenyar els aspects formals i estètics en els mitjans escrits, audiovisuals, multimèdia e interactius.

CE12.Dominar les tecnologies i els sistemes utilizats per a processar, elaborar y transmetre continguts en
tot tipus de suports. 

CE13. Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de la comunicació audiovisual i de la comunicació en
internet 

CE14. Identificar i aplicar les lògiques y habilitats narratives i expositives específiques dels
continguts audiovisuales e interactius de caràcter informatiu i no informatiu.

Transversals

CT3. Adquirir  capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT4. Adquirir coneixements bàsics d'empreneduria i dels entorns professionals.

 

Básicas

CB5. Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

Generales

CG2. Desarrollar la capacidad de organización y planificación.

CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.
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CG4. Desarrollar conocimientos de informática aplicada y de sistemas digitales.

CG5. Desarrollar la capacidad de gestión de la información.

CG6. Desarrollar la creatividad, innovación y competitividad.

Específicas

CE7. Identificar y aplicar los cimientos éticos y la deontología profesional en el ejercicio de las actividades
relacionadas con los medios de comunicación.

CE9. Concebir, planificar y ejecutar proyectos en el ámbito de los medios de comunicación en todo tipos de
apoyos.

CE10.Identificar las tradiciones contemporáneas en la creación de discursos informativos y no informativos 

CE11. Diseñar los aspectos formales y estéticos en los medios escritos, audiovisuales, multimedia e interactivos.

CE12.Dominar las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir contenidos en todo
tipos de apoyos. 

CE13. Identificar y aplicar los cimientos teóricos y prácticos de la comunicación audiovisual y de la comunicación
en internet 

CE14. Identificar y aplicar las lógicas y habilidades narrativas y expositivas específicas de los
contenidos audiovisuales e interactivos de carácter informativo y no informativo.

Transversales

CT3. Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprenduría y de los entornos profesionales.

 

Basic

CB5. Know develop those abilities of learning necessary to undertake posterior surveys with a tall grade of
autonomy.

Generals

CG2. Develop the capacity of organisation and planning.

CG3. Apply the theoretic kens at the practical activity.

CG4. Develop kens of computing applied and of digital systems.

CG5. Develop the capacity of management of the information.

CG6. Develop the creativity, innovation and competitiveness.

Specific

CE7. Identify and apply the ethic bedrocks and the professional deontology at the exercise of the activities related
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with the media.

CE9. Conceive, schedule and execute projects at the sphere of the media at everything type of supports.

CE10.Identify the contemporary traditions at the creation of informative speeches and no informative 

CE11. Design the formal aspects and aesthetic at the modes written, audiovisual, multimedia einteractive.

CE12.Master the techs and the systems utilizatsto process, elaborate y transmit contents at everything type of
supports. 

CE13. Identify and apply the theoretic and practical bedrocks of the audiovisual communication and of the
communication at internet 

CE14. Identify and apply the logics y narrative abilities and expositives specific of the
contents audiovisuales e interactive of informative character and no informative.

Transversal

CT3. Acquire enabling at the use of the new techs and of the techs of the information and the communication.

CT4. Acquire basic kens of empreneduria and of the professional surroundings

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Aplicar correctament els conceptes i principis fonamentals de la producció fotogràfica. Utilitzar i comprendre el
funcionament dels equips de captació d'imatge, d'il·luminació i altres recursos tecnològics. Aplicar els conceptes i
principis fonamentals de la producció fotogràfica i els condicionants de tipus estètics, descriptiu o narratiu
relacionats a una producció fotogràfica.  Realitzar pràctiques aplicant els coneixements obtinguts i ampliant les
fonts d'informació indicades.  Planificar i utilitzar la informació necessària per a realitzar els treballs acadèmics a
partir d'una reflexió crítica.  Fer una bona execució dels treballs encomanats amb una bona redacció i/o
presentacions orals.

Aplicar correctamente los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica. Utilizar
y comprender el funcionamiento de los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos
tecnológicos. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes
de tipos estéticos, descriptivo o narrativo relacionados a una producción fotográfica. Realizar prácticas aplicando
los conocimientos obtenidos y ampliando las fuentes de información indicadas. Planificar y utilizar la información
necesaria para realizar los trabajos académicos a partir de una reflexión crítica. Hacer una buena ejecución de los
trabajos encomendados con una buena redacción y/o presentaciones orales.

Apply properly the concepts and fundamental principles of the photographic production. Utilise and comprise the
operation of the squads of catchment of image, of illumination and other technological resources. Apply the
concepts and fundamental principles of the photographic production and the conditionants of aesthetic types,
descriptive or narrative related at a photographic production. Realise practices applying the kens obtained and
magnifying the fonts of information signified. Schedule and utilise the necessary information to realise the
academic works from a critical reflection. Do a nice execution of the works entrusted with a nice writing and/or oral
presentations

Eixos metodològics de l'assignatura

Aquesta assignatura és molt pràctica, i aquestes es realitzaran en horari lectiu per poder avançar més ràpidament
en la matèria. Les classes es dividiran de manera que es faran dues hores de teoria i una de part pràctica. També
es demanaran, però, la realització d'altres activitats fora de l'aula que es plantejaran i pactaran amb els alumnes.
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Esta asignatura es muy práctica, y estas se realizarán en horario lectivo para poder avanzar más rápidamente en
la materia. Las clases se dividirán de forma que se harán dos horas de teoría y una de parte práctica. También se
pedirán, pero, la realización otras actividades fuera del aula que se plantearán y pactarán con los alumnos.

This subject is very practical, and these will realise at academc time to be able to advance more apace at the
matter. The classes will divide so that they will do two hours of theory and one of practical part. Also they will
request , but, the realisation of other activities out of the classroom that will pose and will agree with the students

Sistema d'avaluació

L'assignatura té un total de 6 crèdits que s'avaluaran mitjançant proves escrites, pràctiques a realitzar per l'alumne
i exposicions orals de treballs. La distribució serà:

15% examen teòric al finalitzar l'assignatura (obligatori per a passar l'assignatura)

65% diferents pràctiques a realitzar

20% exposició oral i defensa de treballs. L'assistència a les classes és obligatòria.

 

La asignatura tiene un total de 6 créditos que se evaluarán mediante pruebas escritas, prácticas a realizar por el
alumno y exposiciones orales de trabajos. La distribución será:

15% examen teórico al ffinalizar la asignatura (obligatorio para pasar la asignatura)

65% diferentes prácticas a realizar

20% exposición oral y defensa de trabajos. La asistencia en las clases es obligatoria.

 

The subject has a total of 6 credits that will assess by means of proofs written, practices at realising for the
student and oral expositions of works. The distribution will be:

15% theoretic examination at the finalise the subject (obligatory to pass the subject)

65% different practices at realising

20% oral exposition and defence of works. The assistance at the classes is obligatory

Bibliografia i recursos d'informació

- FREUND, Giséle (1993). La fotografia como documento social. Editorial Gustavo Gili, GG Massmedia, México.
ISBN 968-887-208-3

- SONTAG, Susan (1977). Sobre la fotografia. Editorial Debolsillo. ISBN 978-84-8346-779-4

- FONTCUBERTA, Joan (2011). Indiferencias fotográficas y ética de la imagen periodística. Editorial Gustavo Gili,
S.L. ISBN 978-84-252-2420-1
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