Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
– 1r semestre 2013-2014–

(no omplir els espais ombrejats)

CENTRE
OFERENT

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

NOM
ACTIVITAT

Il·luminació per audiovisuals.

DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

11/11/2013 a 31/01/2014

Nº HORES
ACTIVITAT

30h

PREU
ACTIVITAT

300€

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

Objectiu:
Concreció de les solucions tècniques i operatives en la il·luminació de programes de
televisió.
Determinació de les solucions tècniques i operatives de projectes fotogràfics i
audiovisuals d'enregistrament pla a pla.
Programa:
1. Els dibuixos en planta i croquis d'il·luminació de televisió:
2. El set d’enregistrament per a multicàmera: plató o localització.
3. Processos d'il·luminació en enregistraments de televisió:
4. Anàlisi d'escaletes.
5. Elaboració del pla d’il·luminació.
6. Els llistats de dispositius d'il·luminació:
7. L'equip humà d'il·luminació de televisió:
8. Solucions als moviments de càmera i dels personatges al plató
9. El guió tècnic i la il·luminació: interpretació, desglossament i anotacions.
10. Localitzacions audiovisuals. Factors d'idoneïtat en relació amb la il·luminació.
11. El dossier de disseny i el dossier tècnic. Interacció amb direcció artística.
12. Recursos d’il·luminació.
13. El pressupost d’il·luminació.
14. Valoració del pla d’enregistrament.
15. Les empreses de serveis i lloguer de materials.
PROFESSORAT

Blanca Serrano
Llicenciada a Comunicació Audiovisual per la UAB. DEA per la UB facultat de Belles Arts.
Treball d’investigació sobre fotografia paisatge i noves tecnologies. Diplomatura en Fotografia
per el EFC, especialització en Fotografia de paisatge i macrofotografia.
TIPUS
D’AVALUACIÓ
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2

Assistència

Aprofitament o només assistència

Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

Tipus 3
d’activitat
Curs

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants

ITES
www.ites.es

Càrrec responsable
que signarà el
certificat

Adreçat a 4

(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

Secretari ITES
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Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…
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Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

Observacions

