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PROFESSOR     
Sergi Reboredo (Barcelona 1971). Fotoperiodista especialitzat en reportatge social i fotografia de viatges. Ha estudiat fotografia a l’IEFC. Ha documentat 
projectes solidaris per a ONG’s com Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Farmamundi, Morhan, Psicólogos sin Fronteras i Anesvad, entre moltes 
altres. Habitualment treballa per a revistes rellevants d’àmbit nacional i internacional com Viajes National Geographic, Lonely Planet, Altaïr, De viajes, Rutas 
del Mundo, Viajeros, Siete Leguas, Paisajes desde el tren, Jano, Interviu. També col·labora amb diaris com La Vanguardia, El Mundo, a més a més de 
l’Agencia EFE. Actualment és corresponsal de la revista Interviu a Barcelona. Ha realitzat més de 30 exposicions individuals i col·lectives. El seus treballs 
han estat premiats en certamens i concursos tant nacionals com internacionals, entre els que destacan un Documentary Award en los Humanity Photo 
Awards 2015 de ĺ UNESCO, o la nominació al premi Pictet del Financial Times al 2012. National Geographic va escollir una de les seves fotografies entre 
les 15 millors fotos publicades durant ĺ any 2015.
Compagina la seva tasca de fotoperiodista amb la de docent. Des de l’any 2005, és professor de l’IEFC.

OBJECTIUS 
- Conèixer els conceptes teòrics i les metodologies d’aquest gènere del reportatge.
- Realitzar la producció d’un reportatge des d’una perspectiva professional tenint en compte les revistes especialitzades en viatges i 
altres mitjans de difusió de les imatges.
- Analitzar la posició del fotògraf a Internet, la utilització del blog com eina per mostrar reportatges a tot el món, i la difusió mitjançant 
les xarxes socials.

CLASSES //45h, 15 sessions teòriques de 3h. DURADA // Octubre de 2016 a Febrer de 2017. INICI // Dijous 6 d’octubre. 
HORARI // 19 a 22h. PREU // 724€ (652€*) ACCÉS // Entrevista i revisió de portfoli.

*Preu: Estudiants IEFC // Afiliats UPIFC // Associats AFPE

Una forma de fixar i compartir experiències.
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Fotografia de Viatges
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DIRIGIT A
Fotògrafs amb ganes de plasmar en imatges les seves vivències arreu del món.

CONTINGUTS
- Definició de Fotografia de Viatges.
- Treball de documentació prèvia
- Preparació de l’equip i material necessari
- Presa d’imatges sobre el terreny (mètode de treball, consideracions ètiques, resolució de dificultats)
- Procés de selecció i edició gràfica del material
- La tècnica del macro i caça, el flaix i quan utilitzar-lo
- Ètica i requisits legals
- Bancs d’imatges i arxius fotogràfics
- L’audiovisual i el video-reportatge

PROFESSORS COL·LABORADORS

MARIA ROSA VILA // enfocant.blogspot.com.es
Editora gràfica de la revista Descobrir Catalunya i autora del blog Enfocant. Llicenciada en Ciències de la Informació per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Edició Gràfica de la UAB. Docent en diversos centres de formació de tot l’Estat 
Espanyol, també ha participat com a ponent en nombroses trobades de fotògrafs i festivals. Ha treballat a diversos mitjans de 
comunicació com El Periódico de Catalunya, Catalunya Sud, La Vanguardia i Cadena Ser. Ha coordinat diverses exposicions i 
format part del jurat de diversos premis.

LUCAS VALLECILLOS // www.lucasvallecillos.com
Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona i amb un postgrau de fotoperiodisme a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. És fotògraf professional i independent des de l’any 2000. Més geògraf que fotògraf, per a ell la fotografia és l’eina 
perfecta que li ha permès desenvolupar amb plenitud els seus coneixements geogràfics. Està especialitzat en fotografia de 
viatges i de caràcter documental.
Al llarg de la seva trajectòria ha realitzat un incalculable nombre de reportatges i les seves imatges s’han publicat en mitjans com 
El País, El Mundo, El Periódico de Catalunya, Lonely Planet magazine, GEO, Deviajes, Altair, Méditerranée magazine, National 
Geographic, Ashahi Weekly, Cosmopolitan, GQ, Woman, Penthouse, Storica National Geographic, La Reppublica, The Sunday 
Times, Viaggi 24, Palcelizac i molts altres mitjans nacionals i estrangers. També ha col·laborat amb nombrosos grups editorials, 
com l’espanyol Planeta o el francès Lagardère. L’any passat els seus reportatges van aparèixer reproduïts en 52 mitjans de 
comunicació, tant espanyols com estrangers. I les seves imatges van formar part de més de 200 projectes editorials (guies de 
viatge, de natura, llibres de fotografia ... etc).


