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Requeriments dels destinataris/es

Adreçat a professionals que utilitzen les xarxes socials i la publicació en web de manera habitual en 
el seu lloc de treball. Disposar d'un mòbil

Consulteu els itineraris formatius a qui va 
adreçada al Banc d'Accions Formatives (BAF):

Captura i edita fotografies des del mòbil

Cada cop més amb la feina del dia a dia, et trobes amb la necessitat de fer bones fotos des del 
mòbil per diferents usos: una activitat, un esdeveniment o simplement per enregistrar un instant. 
Per fer-les, no només et calen uns coneixements tècnics bàsics, també una capacitat visual per fer i 
seleccionar la millor imatge. Per acabar, cal aplicar petits retocs de llum i color per la seva 
publicació en xarxes socials.

Aquest curs està orientat a oferir les eines necessàries per a la captura i edició d'imatges des dels 
dispositius mòbil.

Presentació

Col·lectiu destinatari Modalitat
Taller

Canal
Videoformació + en línia

BAF de la Diputació de Barcelona

BAF dels Ens Locals

hores10

Temporalització

Nombre d'assistents per edició
Mínim

10

Màxim

15

Òptim

12

Hores presencials: 0

Hores de treball virtual: 5,5

Hores de videformació: 4,5

Distribució horaria:

Durada total:

Programació setmanal orientativa:

4 setmanes

Objectius
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Orientacions metodològiques per al participant
El curs combina les sessions de videoformació amb el treball autònom del participant en una aula 
virtual que serà tutoritzat pel docent. La dinàmica de les sessions de videoformació serà molt 
pràctica.

S'explicaran els conceptes bàsics acompanyats de demostracions i els participants podran posar en 
pràctica els conceptes plantejats a cada sessió.

Durant el treball autònom, cada participant haurà de dur a terme les activitats o exercicis 
proposats sobre els continguts treballats que lliurarà a l'aula virtual i comptaran amb el seguiment i 
correcció del docent.

Materials formatius de consulta

Objectius

Continguts

- Conèixer les possibilitats que ofereix la càmera del mòbil i aprendre a manipular-la.
- Aprendre pautes bàsiques de composició fotogràfica amb el mòbil.
- Millorar les fotografies de les publicacions a les xarxes socials.

1. 	Realitzar fotos amb el mòbil
1.1. 	Tipus de mòbil per a fer fotos.
1.2. 	Configurar la càmera del mòbil correctament.
1.3. 	Programes de la càmera: automàtic, manual
1.4. 	Eines importants de la càmera: valor d'exposició, temperatura de color, flaix, etc.
1.5. 	Apps per a millorar la captura de fotos.

2. 	Com fer bones fotos.
2.1. Pautes de composició per a millorar les fotos.
2.2. La millor llum. 
2.3. Veure l'instant.
2.4. Ajudes per treballar les tècniques de composició.
2.5. Treballar el concepte d'història i el storytelling.
2.6. El títol de la foto.
2.7. Com seleccionar la millor foto.

3. 	APPS i xarxes socials.
3.1. App Snapseed  per revelar i editar les fotos.
3.2. Altres Apps d'interès.
3.3. Les fotos i les xarxes socials.

Materials de referència per a l'acció formativa

Materials formatius complementaris:
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Certificació

Per assolir la qualificació d'APTE, els requeriments són:

Assistència

Aprofitament

Certificació:

- Assolir un mínim de         punts del total dels elements d'avaluació.80

- Haver assistit al 100% de les sessions convocades

Orientacions per a l'avaluació

Nivell d'avaluació

Valoració de les actituds i la participació

Superació d'activitats a partir d'uns criteris establerts

Demostració de l'aplicabilitat al lloc de treball

►

►

►

Sistema d'avaluació

Assistència

Prova

Producte

Metodologia d'avaluació

Per a cada bloc els participants realitzaran activitats pràctiques continuades sobre els conceptes 
treballats que es lliuraran a l'aula virtual i comptaran amb el seguiment i correcció del docent. A 
més, a les sessions de videoformació s'aprofitarà per resoldre dubtes i correcció de les activitats.

Elements d'avaluació Puntuació

Puntuació dels elements d'avaluació

Activitat 1 : Tècnica amb el mòbil: enfoc, EV, WB i flaix 30

Activitat 2 : Fer bones fotos: composició i creativitat 30

Activitat 3: Revelat de la foto: millores de llum i color 40

100Total

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3
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