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

Tecnologia d’equipament de càmera.

DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

18/11/2013 a 31/01/2014

Nº HORES
ACTIVITAT

45h

PREU
ACTIVITAT

450€

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

Objectiu:
Determinació de les necessitats de l'equipament de càmera
Comprovació de l'operativitat de l'equipament de càmera
Programa:
1. Càmeres digitals per a cinema, vídeo i televisió: les seves característiques i la seva
idoneïtat per als diferents projectes audiovisuals.
2. Procediments d'ajust operatiu de les càmeres:
3. Utilització d'objectius segons l'angle visual i la distància focal:
4. Sistemes, formats i suports d'enregistrament de vídeo digital: discs electroòptics,
targetes de memòria i disc dur.
5. Fluxos de treball: emmagatzematge i classificació d’arxius.
6. Tipus de suports: dollys, carros de tràveling, grues, suports per a càmera en mà,
pedestals robotitzats, i suports especials. Llistats de material de càmera
7. Selecció de relacions d'aspecte, formats d'imatge i sistemes d'enregistrament de
vídeo digital en videocàmeres.
8. Mètodes de neteja i comprovació d’objectius i els seus elements auxiliars.
9. Elements i controls auxiliars de captació.
10. Tipus de bateries i sistemes d’alimentació.
11. L'enregistrament d'àudio en videocàmeres.
12. Enregistrament de cartes d’ajust i avaluació de resultats.
13. Verificació de l'operativitat de trípodes, suports de càmera i cablejat. Organització,
emmagatzematge i conservació del material de càmera.
PROFESSORAT

Mireia Devesa
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la UAB. Trainer FinalCut 7 i 10. Workshop de
Cinematografia a l’ESCAC. Curs d’Il·luminació amb Fotografia en el Centre Català Roca.

TIPUS
D’AVALUACIÓ

2

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…

4

Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

Observacions

