Català / Castellano

ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS

MÀSTER EN DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA
Crèdits totals
60 (Anual)

Assignatura
Configuració i funcionament de
càmeres cinematogràfiques
Correcció de color per Directors de
Fotografia
Preparació i desenvolupament de
projectes cinematogràfics
Teoria cinematogràfica avançada
Narrativa audiovisual per directors
de fotografia
Metodologia i tècniques de la
postproducció
Formació de imatge Digital i
colorimetria
Electricitat i tecnologia de la
il·luminació

Crèdits

Matèria (crèdits matèria)

3

La càmera cinematogràfica (3)

3

Correcció de color per Directors de Fotografia (3)

3
6
3

Preparació i desenvolupament de projectes
cinematogràfics (3)
Teoria cinematogràfica avançada (6)
Narrativa, gèneres y referents visuals per
directors de fotografia (3)

3

Postproducció per directors de fotografia (3)

3

Colorimetria (3)

2

Tecnologia i tècniques d’il·luminació (3)

Bootcamp il·luminació

1

Tecnologia i tècniques d’il·luminació (3)

Taller de direcció de fotografia
Visionats
Workshop rodatges Beaty
Workshop òptiques Vintage
Workshop il·luminació amb
Director de Fotografia

21
6
2
2

Taller de direcció de fotografia (21)
Visionats (6)
Workshop i masterclases (6)
Workshop i masterclases (6)

2

Workshop i masterclases (6)

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE FOTOGRAFIA
Créditos totals
60 (Anual)

Asignatura
Configuración y funcionamiento
de cámaras cinematográficas
Corrección de color para
Directores de Fotografía
Preparación y desarrollo de
proyectos cinematográficos
Teoría cinematográfica avanzada
Narrativa audiovisual para
Directores de Fotografía
Metodología y técnicas de la
postproducción
Formación de imagen Digital y
colorimetría
Electricidad y tecnología de la
iluminación

Créditos

Materia (créditos materia)

3

La cámara cinematográfica (3)

3
3
6
3

Corrección de color para Directores de Fotografía
(3)
Preparación y desarrollo de proyectos
cinematográficos (3)
Teoría cinematográfica avanzada (6)
Narrativa, géneros y referentes visuales para
directores de fotografía (3)

3

Postproducción para directores de fotografía (3)

3

Colorimetría (3)

2

Tecnología y técnicas de iluminación (3)

Bootcamp iluminación

1

Tecnología y técnicas de iluminación (3)

Taller de dirección de fotografía
Visionados
Workshop rodajes Beauty
Workshop ópticas Vintage
Workshop iluminación con
Director de Fotografía

21
6
2
2

Taller de dirección de fotografía (21)
Visionados (6)
Workshop y masterclases (6)
Workshop y masterclases (6)

2

Workshop y masterclases (6)

