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POSTPRODUCCIÓ 
DIGITAL CREATIVA

FOTOGRAFIA: Fede Herrero

ACCÉS: 
Al tractar-se d’un curs especialitzat i a fi d’obtenir 
el màxim aprofitament, es necessari disposar 
de coneixements previs en fotografia. En el moment de 
formalitzar la inscripció caldrà respondre un qüestionari, 
presentar un currículum i  un portafoli en paper o en 
format digital (JPG 1980 píxels costat més llarg).
Els alumnes de Curs General han de tenir aprovades les 
assignatures de Laboratori digital de 2n i 3r.

OBJECTIUS:
Conèixer noves possibilitats del retoc fotogràfic digital 
amb photoshop i d’altres programes alternatius que 
existeixen en el mercat, que ens obren un gran
ventall de possibilitats creatives. Un dels objectius 
principals del curs és el d’aprendre a treballar amb un 
alt grau d’exigència i qualitat per a un mercat
laboral, el de la publicitat, molt competitiu que demana 
un alt nivell d’execució.
Aprendre a ser un bon observador de la realitat per 
saber-la reproduir amb tota fidelitat i detall, per la qual 
cosa s’ha d’educar molt bé el nostre ull.
Desenvolupar rigorosament les tres fases del treball 
creatiu digital: creació de la idea (brainstorming), 
preproducció fotogràfica i la postproducció digital.

PROFESSOR: Ramon Bullich, retocador professional 
i màster en fotografia i disseny
Nº HORES: 90    
CLASSES: 30 sessions de 3 hores

GRUP 1
DURADA: octubre 2012 - juny 2013   
INICI: 4 d’octubre
HORARI: 11 a 14 h   
DIA DE CLASSE: dijous

GRUP 2
DURADA: octubre 2012 - juny 2013   
INICI: 4 d’octubre
HORARI: 19 a 22 h   
DIA DE CLASSE: dijous

PREU: 1.440 €     
PREU ESTUDIANT IEFC: 1.296 €

CONTINGUTS:
Recerca i anàlisi de diferents autors dins l’àmbit de 
l’Edició Creativa Digital.
Perfeccionament de tècniques i utilització del gran 
potencial que proporcionen els 10 canals d’una imatge. 
Descobrir les opcions de modificació i restauració no 
destructiva i a l’hora el gran ventall de possibilitats 
creatives que ens ofereix aquesta tècnica. Dominar 
els modes de fussió amb tots els secrets que tenen 
al darrere a fi d’integrar les imatges d’una manera 
profesional. Aspectes d’il•lustració aplicats a la fotografia. 
Tècniques d’utilització dels mapes de desplaçamet o 
matrius. Possibilitats de photoshop en la creació i gestió 
d’imatges 3D. També es farà èmfasi en la preproducció 
fotogràfica analitzant conceptes d’il•luminació, 
perspectiva, punt de vista...
Programes que es faran servir: Photoshop, Ilustrador, 
Corel Painter, Expression, Picture Windows, Vector 
Raster, Postworkshop, Sculptris, Sketchup, Artrage.

Es realitzarà una sortida a un estudi professional per 
contrastar amb la realitat del carrer, i es comptarà amb 
a la intervenció d’un director creatiu d’una agència 
reconeguda de publicitat per conèixer de primera mà tot 
el complicat i alhora apassionant món que envolta una 
campanya publicitària i així poder tenir un bon criteri a 
l’hora de dirigir-se a una agència de publicitat.
Al llarg del curs es realitzaran diferents treballs creatius 
utilitzant tècniques concretes així com un projecte final. 
S’encarregaran treballs a casa, pel que l’alumne haurà 
de disposar d’ordinador propi, i temps per poder practicar


