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L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
(IEFC) va ser fundat el 1972. És una Associació Cultural sense 
ànim de lucre, amb la filosofia d’entitat al servei del públic. El 
propòsit de l’IEFC és fomentar, estimular i impulsar l’estudi, la 
investigació i la difusió de la fotografia. Per assolir les seves 
fites l’IEFC, s’organitza en tres departaments.

DEPARTAMENT ESCOLA: imparteix ensenyaments per a 
persones que cerquin en la fotografia una sortida professional 
o bé un mitjà d’expressió artística.

DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ I INVESTIGACIÓ: con-
serva, gestiona i difon la documentació sobre fotografia, així 
com el patrimoni fotogràfic dipositat en les seves instal·lacions. 
Ofereix serveis oberts al públic de Biblioteca, Arxiu Històric Fo-
togràfic i Fototeca.

DEPARTAMENT AFERS CULTURALS: Difon i promociona la 
fotografia com a fet cultural, mitjançant l’organització i partici-
pació en exposicions, conferències i altres activitats.

ESCOLA FOTOGRAFIA 
Des de fa més de 45 anys ofereix ensenyaments de fotografia 
proporcionant la formació necessària a aquelles persones que 
cerquen una sortida professional, un mitjà d’expressió artístic, 
o uns coneixements que l’ajudin en la seva activitat. El Graduat 
en Fotografia, amb un pla d’estudis de tres anys, garanteix la 
formació integral del fotògraf. També s’ofereixen tallers i cursos 
d’especialització professionals.
Més de 14.000 alumnes han cursat estudis a l’IEFC, i actual-
ment un important nombre d’ells lideren sectors professionals, 
artístics o acadèmics de l’àmbit de la fotografia. Tot i que la 
majoria d’alumnes provenen de Catalunya, un considerable 
nombre d’estudiants prové d’altres comunitats de l’estat i d’al-
tres països.
La presència internacional de l’alumnat promoguda per l’IEFC 
és significativa, i en ressaltem dels darrers anys la presència 
i els guardons als premis Sony World Photography Awards 
(Cannes i Londres), al Lumix Festival for Young Photojourna-
lism de Hannover (Alemanya), les Promenades Photographi-
ques de Vendôme (França), Month of Photography de Bratis-
lava (Eslovàquia), Festival Circulations de Paris (França), Visa 
Off de Perpinyà (França), Journées Européennes des Ecoles 
de Photographie (França), Fòrum d’Estudiants Visa pour l’Ima-
ge (França)...

L’alumnat compta en tot moment amb una atenció personalit-
zada i la docència s’imparteix en grups reduïts. L’Escola ha 
consolidat un equip docent experimentat, amb una metodolo-
gia didàctica que combina la teoria i l’aplicació pràctica de la 
fotografia, emprant tant el suport químic com el digital. 
L’alumne disposa d’un equipament tècnic d’ús individual i de 
les instal·lacions adequades: (platós, laboratori digital i químic, 
aules teòriques). S’ofereix també Borsa de Treball i Convenis 
de pràctiques en empreses. Per tot això l’Escola de Fotografia 
de l’IEFC ha esdevingut un referent en l’ensenyament de la fo-
tografia al nostre país.

GRADUAT EN FOTOGRAFIA
OBJECTIUS I ORGANITZACIÓ
El GRADUAT FOTOGRAFIA té una durada de tres anys. La 
seva finalitat és oferir la formació tècnica i artística necessària 
que permeti al futur fotògraf desenvolupar la seva activitat  pro-
fessional i creadora.
El Primer Curs proporciona les bases tècniques i estètiques 
necessàries que permetin l'alumne resoldre qualsevol situació 
fotogràfica i desenvolupar una mirada pròpia.
El Segon Curs consolida i perfecciona les tècniques i els pro-
cediments necessaris per a la pràctica professional, i aprofun-
deix en els conceptes metodològics, històrics, narratius i estè-
tics per desenvolupar la creació fotogràfica.
El Tercer Curs està orientat a obtenir els coneixements que 
permetin introduir-se en els diferents àmbits d'aplicació de la 
fotografia: Comercial, Publicitària, Documental i de Creació. 
El Projecte Fi de Graduat consisteix en un treball de recerca 
en l’àmbit fotogràfic, proposat i realitzat per l’alumne amb l’as-
sessorament d’un tutor de projecte de l’IEFC.  
Al finalitzar elTercer Curs i elProjecte Fi de Graduat s'obté el 
Diploma de Graduat en Fotografia, titulació pròpia de l'Insti-
tut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.

ACCÉS  
Cal tenir 18 anys o complir-los durant l’any acadèmic. En aquest 
darrer supòsit, cal l’autorització del tutor legal que té la pàtria 
potestat del menor en el moment de la matrícula. 

ACCÉS DIRECTE A SEGON CURS
Podran accedir directament a segon curs aquelles persones 
que mitjançant una prova demostrin uns coneixements equiva-
lents a primer curs. Consultar el document Prova d’Accés a 2on
disponible a iefc.cat.
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HORARIS
Per cursar els estudis es pot triar entre 4 franges horàries:
Matí [1r horari]  8 a 11 h.
Matí [2n horari]  11 a 14 h.
Tarda   16 a 19 h.
Nit   19 a 22 h.

DIES DE CLASSE
1r Curs: classe tres dies a la setmana, tres hores diàries.
2n i 3r Curs: classe quatre dies a la setmana tres hores diàries.
Els dies que no es realitza activitat de classe estan destinats a 
la realització de pràctiques i/o activitats complementàries.
Les pràctiques complementàries als platós i laboratoris (quí-
mics i digitals) són d’accés lliure a hores convingudes.

MATRICULACIÓ
La matrícula s’efectua per cursos sencers (Primer, Segon, Ter-
cer). A primer curs hi ha grups on s’imparteix la docència en 
català i altres en castellà. A l’hora de fer la inscripció cal indicar 
la preferència. A l’hora de formalitzar la inscripció cal indicar 
l’horari i el grup de preferència. Consulteu la relació de grups i 
horaris previstos. L’IEFC es reserva el dret d’incloure, anul·lar o 
modificar grups i/o horaris. 

DOCUMENTACIÓ
- Imprès de sol·licitud de matrícula
- Imprès estadístic
- Una fotocòpia DNI
- Una fotografia carnet
La sol·licitud de matrícula comporta l’acceptació de la norma-
tiva acadèmica.

Els alumnes que tinguin aprovat un curs disposen de reserva 
de plaça per al curs següent durant el període de matriculació 
de curs sencer, no d’horari ni grup. En cas de repetir assig-
natura es matricularà de forma independent, i es regirà per 
les normes vigents del curs en que es matriculi. La matrícula 
d’assignatures de repetició es farà un cop finalitzat el període 
de matricula de curs sencer, i s’hauran d’adaptar als horaris i 
places disponibles.

EQUIPAMENT PER REALITZAR ELS ESTUDIS
Per realitzar els estudis és necessari  disposar d’una càmera 
digital (rèflex o mirrorless), amb comandament manual, objec-
tius intercanviables i fotòmetre. També es recomanable dispo-
sar d’una càmera de pel·lícula (reflex o similars).   

També caldrà disposar de tres peus, ordinador personal i pro-
grames de tractament d’imatge i disseny (Photoshop, Lightro-
om, Indesign), llapis de memòria USB o disc dur.

AVALUACIONS  
Cada assignatura avalua de forma continuada l’alumne mitjan-
çant el seguiment i presentació de treballs, exàmens i l’assis-
tència a les classes. La metodologia utilitzada fa molt d’èmfasi 
en la coordinació entre les diferents matèries. D’aquesta ma-
nera l’IEFC ofereix a l’alumne una formació integral des de la 
vessant tècnica i creativa. El sistema de qualificacions és el 
següent:  

E: EXCEL·LENT
N: NOTABLE 
A: APROVAT  
S: SUSPENS  
NP: NO PRESENTAT  

CONVOCATÒRIES
 Les assignatures disposen de dues convocatòries (un "No Pre-
sentat" es considera convocatòria utilitzada). Una assignatura 
només podrà ser repetida dues vegades. 
Dates de les convocatòries: 
Assignatures primer quadrimestre: febrer i juny (recuperació). 
Assignatures segon quadrimestre: juny i setembre (recuperació).  
El Projecte Fi de Graduat, disposa d’una única convocatòria. Les 
dates de presentació son juny i novembre.

- Per passar a segon curs es imprescindible tenir aprovades 
totes les assignatures del primer quadrimestre de primer curs.

- Per matricular les assignatures Laboratori Digital III i IV de 
segon curs es imprescindible tenir aprovades les assignatures 
Laboratori Digital I i II de primer curs.

- Per matricular l’assignatura Postproducció Digital de 3r curs 
es imprescindible tenir aprovades les assignatures Laboratori 
Digital III i IV de segon curs.

- Per matricular l’assignatura Moda Retrat de tercer curs es pres-
cindible tenir aprovada l’assignatura Retrat II de segon curs.

- Per matricular l’assignatura Bodegó Publicitari de tercer curs 
es imprescindible tenir aprovada l’assignatura Bodegó de segon 
curs.
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AUTORIA DELS TREBALLS REALITZATS 
Els treballs realitzats i/o dirigits durant el GRADUAT DE FOTO-
GRAFIA pel fet de ser treballs acadèmics restaran dipositats 
a l’Institut. 
L’alumne té la consideració d’autor de totes aquelles fotografies 
que realitza i per això pot fer us de les mateixes per la seva pro-
moció personal i professional, no obstant, autoritza a que l’Ins-
titut utilitzi aquelles que consideri necessàries per promocionar 
la seva condició d’institució acadèmica i per il·lustrar l’ense-
nyança practicada, però en cap cas l’IEFC farà un ús comercial 
de les mateixes sinó és amb el consentiment de l’alumne. De 
la mateixa manera, qualsevol ús diferent al purament acadèmic 
també requerirà l’autorització de l’alumne.
En aquest sentit, l’IEFC podrà exercir els drets de reproducció, 
distribució i comunicació pública, això és, reproduir, exposar 
o publicar per qualsevol mitjà, inclòs la difusió a la xarxa, les 
fotografies realitzades, sempre amb l’objectiu de difondre les 
activitats docents i culturals pròpies de l’IEFC i dels treballs 
realitzats pel alumnes, fent constar sempre el nom de l’alumne.
Així mateix, per la present l’alumne es compromet a que totes 
les fotografies que faci i/o aporti a l’IEFC amb finalitats educa-
tives es trobin lliures de drets de propietat intel·lectual o, en el 
seu defecte, s’hagin obtingut els drets de tercers titulars. En 
cas contrari l’IEFC no es responsabilitzarà de l’incompliment 
en matèria de propietat intel·lectual que l’alumne hagi pogut 
cometre al respecte.

Els treballs fotogràfics de curs lliurats a l’IEFC per a la seva 
correcció, hauran de ser retirats durant el període màxim d’un 
any des de l’entrega. Les imatges digitals amb les que, durant 
el curs, es treballi als ordinadors de l’escola hauran de ser re-
tirades al finalitzar cada sessió de treball. L’escola no es res-
ponsabilitza de les imatges dipositades en els ordinadors de 
les aules.  

BORSA DE TREBALL I PRÀCTIQUES EN EMPRESES
La Borsa de treball posa en contacte els alumnes amb 
empreses i professionals que sol·licitin personal laboral.
Les pràctiques en empreses son extra-curriculars i no son 
obligatòries. Tenen una durada aproximada de 3 mesos i no 
tenen relació laboral. Per fer les pràctiques cal estar matriculat 
en el Graduat.
Per disposar d’aquest serveis cal inscriure’s a la Borsa de 
treball. La inscripció ha de renovar-se cada any acadèmic.

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT TÈCNIC  
L’escola disposa de les instal·lacions i l’equipament tècnic adi-
ent per l’aprenentatge. 

2 AULES TEÒRIQUES: 
- Equipades amb sistemes audiovisuals. Una d’elles amb pan-
talla de projecció de 3 mts, so Dolby Digital i projector Full HD.

2 ESTUDIS FOTOGRÀFICS: 
- Estudi especialitzat en moda, figura i retrat, amb la possibilitat 
de convertir l’estudi en 1 o 2 platós en funció de les necessitats 
de treball. Equipat amb càmeres analògiques de mig format 
Hasseblad 500cm i digitals Phase One 645DF+/P45+, Macbo-
ok’s Pro, equips d’il·luminació de flaix Bowens Gemini 1000 Pro 
i 500 Pro i de llum contínua Interfit 1000.

- Estudi especialitzat en bodegó i retrat, amb 4 platós de tre-
ball. Equipat amb càmeres analògiques Cambo de gran format 
i digitals Phase One 645DF+/P45+, Macbook’s Pro, equips d’il-
luminació amb llum de flaix Profoto B1 1000 i B1 500, i llum 
contínua Elinchrome.

En ambdós estudis els equips d’il·luminació de flaix tenen 
sistemes de subjecció en el sostre amb rails i pantògrafs.

1 LABORATORI ANALÒGIC DE BLANC I NEGRE
Equipat amb 19 ampliadores Magnifax amb capçal Meograde 
preparades per treballar tant amb negatius de 35mm com de 
120mm. Zona de llum blanca, assecat i planxat de copies. Zona 
fosca de carrega de tancs. Zona de revelatge de negatius.

2 AULES DIGITALS
Equipades amb un total de 40 ordinadors HP Workstation 
Z230, monitors Eizo de 21”, Tauletes Wacom, calibradors i1 
Pro, escàners Epson i Nikon, impressores i plotters HP. Pan-
talla de projecció de 3 mts, so Dolby Digital i projector Full HD.
Software Suite complerta Adobe Creative Cloud CC, Capture 
One Pro, Kolor Autopano Giga, PtGui, Photomechanic 5 i Por-
traits Pro.

Tots el ordinadors estan connectats en xarxa per tal de que 
l’alumne pugui accedir a la seva feina des de qualsevol ordina-
dor del centre.

1 AULA POLIVALENT
Equipada amb sistemes audiovisuals per realitzar classes teò-
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riques i transformable en dos platós equipats amb equips d’il·lu-
minació de flaix Bowens Prolite 62 i 80 i de llum contínua Interfit 
1000.

ACCÉS LLIURE
Els estudis i laboratoris (químics i digitals) disposen d’accés lliu-
re a hores convingudes.

EQUIPAMENT EN PRÉSTEC
L’escola disposa d’equipament en préstec a fi de donar suport a 
la docència en determinades assignatures.
L’alumne podrà disposar, prèvia reserva, de determinat utillatge 
(Focus, flaix, ròtules panoràmiques, accessoris video...)

BIBLIOTECA 
Els alumnes tenen al seu abast una important biblioteca espe-
cialitzada en fotografia amb més de 6.000 títols i més de 40 
revistes actuals. També compta amb una col·lecció de més de 
600 títols de revistes de diferents èpoques i un Arxiu Tècnic 
que recull documentació d’edició no comercial sobre càmeres, 
utillatge i altres productes i accessoris.

PROGRAMA DE CURSOS 
ASSIGNATURES
El GRADUAT EN FOTOGRAFIA consta de les següents assig-
natures:

PRIMER CURS
1r quadrimestre   2n quadrimestre
Il·luminació I   Il·luminació II
Laboratori B/N I   Laboratori Digital II
Laboratori Digital I  Imatge i Percepció I
Imatge i Composició  Tecnologia II
Tecnologia I   Projecte primer curs

SEGON CURS
1r quadrimestre   2n quadrimestre
Retrat    Bodegó
Laboratori Digital III  Laboratori Digital IV
Imatge i Percepció II  Paisatge i entorn
Narrativa Visual   Reportatge d’actualitat
Laboratori B/N II   Història de la fotografia   
    Tecnologia III

TERCER CURS
1r quadrimestre   2n quadrimestre
Bodegó Publicitari  Moda i Retrat
Arquitectura i Interiorisme  Fotografia Editorial
Fotografia Creativa  Projecció Professional
Vídeo i Edició Multimèdia  a Internet
Reportatge Documental  Economia i Legislació
Post-producció Digital  Història de la Fotografia II
    Post-producció Digital
    Projecte Fi de Graduat
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PRIMER CURS
El Primer Curs proporciona les bases tècniques i estètiques 
necessàries que permetin l’alumne resoldre qualsevol situació 
fotogràfica i desenvolupar una mirada pròpia.

1r quadrimestre   2n quadrimestre
Il·luminació I   Il·luminació II 
Laboratori B/N I    Labo Digital II 
Laboratori Digital I   Imatge i Percepció I 
Imatge i composició   Tecnologia II 
Tecnologia I 

PRIMER CURS 
1r Quadrimestre
IL·LUMINACIÓ I 
Assignatura: Teòric-Pràctica 
Avaluació: Treballs i Examen
Objectius: Teoria i pràctica de la llum principal. 
Temari: Principis bàsics càmera fotogràfica. Càmera este-
nopeica. Relació diafragma, obturador, sensibilitat. Profunditat 
de camp. Principis bàsics mesura de la llum. Contrast d’escena 
i d’il·luminació. 

LABORATORI B/N I 
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Coneixement del laboratori fotogràfic en blanc i ne-
gre i el procés fotogràfic negatiu i positiu. 
Temari: Laboratori analògic: parts i equipament. El procés fo-
togràfic.  Procés de revelat de negatius.
Procés de revelat de positius. El full de contactes. Les tires de 
proves. L’ampliació. 

LABORATORI DIGITAL I
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs i Examen
Objectiu: Coneixement de l’entorn digital com a eina de treball 
en el procés fotogràfic, tant a nivell de hardware (ordinador, es-
càner...) com de software (Photoshop, Lightroom, Indesing,..). 
Introducció en l’ús de les diverses possibilitats que ofereix Ligh-
troom com a software de referència en la gestió d’imatges, ex-
plorant les seves possibilitats tant com a gestor de les col·lec-
cions fotogràfiques com pel processat bàsic d’arxius en format 
RAW. Indesing com a software de referència per maquetar.
Temari: Conceptes bàsics digitals. Lightroom: Entorn de tre-
ball, catalogació d’imatges i introducció de metadades, pro-

cessat d’arxius RAW, aplicació d’ajustaments tonals, revelat 
en blanc i negre, utilització de les eines de Lightroom, ajusta-
ments parcials, exportació i optimització d’arxius, mida d’imat-
ge i formats. Indesing: entorn de treball, pàgines mestres, guies 
i estructures per facilitar la maquetació, importació d’imatges, 
treball amb text, elaboració de gràfics simples, treball amb el 
color i la tipografia, exportació per impressió.

IMATGE I COMPOSICIÓ  
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs i Examen
Objectiu: Adquirir els conceptes fonamentals de llenguatge i 
composició fotogràfica i els seus criteris d’aplicació a la cons-
trucció de la imatge, amb la finalitat d’aportar recursos estètics 
com a principal eina pel control del llenguatge visual i creatiu. 
Teoria i llenguatge del color.
Temari: El pla compositiu: proporcions, horitzontal i vertical. 
Centres d’atenció: recorregut visual, regla àuria, regla dels 
tercis, línies i punts forts. Elements compositius: punt, línia i 
contorn. Tipus de composició: equilibri, punt de vista, valors 
tonals i figura i fons. El color com llenguatge: la llum i el color, 
saturació i lluminositat, colors càlids i freds, composició i dinà-
mica dels colors, harmonia i contrast. Muntatge de fotografies.

TECNOLOGIA I
Assignatura: Teòrica
Avaluació: Examen
Objectiu: Aprenentatge dels recursos que configuren la tècni-
ca fotogràfica bàsica. 
Temari: Procés fotogràfic. Càmera reflex: funcionament gene-
ral i accessoris. Sensors. Imatge digital:
Formació, mida, resolució. Ordinador. RAW. Profunditat de Co-
lor. Formats d’arxiu. Teoria de la llum. Teoria del color. Filtres. 
Temperatura de color. 

PRIMER CURS 
2n Quadrimestre
IL·LUMINACIÓ II
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Reforç en l’aplicació pràctica del funcionament de 
la càmera i la seva utilització. Coneixement de les tècniques 
d’il·luminació amb llum contínua i flaix a l’estudi. Aprenentatge 
de l’esquema bàsic d’il·luminació: Llum principal, secundaria, 
fons i efecte. Aplicació pràctica de les tècniques d’il·luminació 
al retrat i al bodegó. Coneixement i pràctiques bàsiques en l’ús 
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del flaix de reportatge.  
Temari: Il·luminació: natural, artificial, mixta, fonts de llum, 
reflectors i difusors. Esquema bàsic d’il·luminació, llum princi-
pal, llum secundària, llum de fons, llum d’efecte. Flaix d’estudi. 
Introducció al retrat: tipus de plans, punt de vista, expressió, 
retrat en estudi, retrat en exteriors. Introducció al bodegó: els 
objectes, la seva textura, forma, volum, materials, il·luminació, 
fons. Flaix de reportatge: característiques, número guia, opci-
ons de treball.
 
LABORATORI DIGITAL II
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs 
Objectiu: Introducció en l’ús de les diverses possibilitats que 
ofereix Photoshop com a software de referència a nivell pro-
fessional. Aprofundir  en l’ús de les eines relacionades amb 
els ajustos bàsics de la imatge. Coneixement de noves eines 
com seleccions, traçats i màscares de capa. Treballar amb  les 
diferents eines que s’utilitzen en el retoc i restauració. Pràctica 
amb els diferents sistemes de sortida de la imatge digital. Pre-
paració d’imatges per imprimir en laboratori comercial i a tra-
vés d’impressora de gran format. Funcionament dels escàners. 
Portfoli digital.
Temari: Photoshop: Entorn de treball, eines bàsiques, eines 
de selecció, tècniques de selecció, traçats, màscara de capa, 
ajustaments parcials amb màscara de capa, eines de clonació, 
retoc i restauració d’imatges, utilització de la línea de temps 
per elaborar un multimèdia bàsic. Impressió, preferències d’im-
pressió, operacions amb perfils. Tipus de suports de sortida, 
papers per impressió, operacions amb perfils, tipus de suports 
de sortida, papers per impressió. Procediments d’escanejat 
segons els diferents originals. Mida i resolució. Utilització de  
plataformes web per elaborar un portfoli digital bàsic.

IMATGE I PERCEPCIÓ I
Assignatura: Teòric
Avaluació: Treballs
Objectiu: Introducció a la natura morta, el paisatge i les instan-
tànies aplicant tots els recursos visuals, estètics i tècnics assu-
mits en el 1er quadrimestre. Introducció als inicis de la història 
de la fotografia per tal de conèixer el passat del nostre mitjà.  
Temari : La natura morta. Paisatge urbà o rural, composició, 
creació d’espai, perspectiva, moment de llum. Reportatge: ti-
pus, la instantània, composició. 
Introducció a la història de la fotografia: antecedents i precur-
sors. Visió pràctica de material del segle XIX.  

TECNOLOGIA II
Assignatura: Teòrica
Avaluació: Examen
Objectiu: Coneixement de les característiques de: la llum ar-
tificial tant continua i  com de flaix (reportatge i estudi) i els 
sistemes i eines per la mesura de la llum. Impressores, papers 
i tintes d’impressió. Aprenentatge de les diferents famílies d’ob-
jectius.
Temari:  Llum artificial: contínua i flaix. Flaix: Reportatge i Estu-
di. Fotòmetres. Resolució d’entrada, sortida i impressió. Papers 
d’impressió. Objectius

PROJECTE PRIMER CURS
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Realització d’un treball fotogràfic personal on es de-
senvolupi el criteri adquirit per l’alumne/a.  
Junt amb aquest Projecte es presentarà una selecció dels tre-
balls pràctics realitzats durant el curs.  

SEGON CURS
El Segon Curs consolida i perfecciona les tècniques i els proce-
diments necessaris per a la pràctica professional, i aprofundeix 
en els conceptes metodològics, històrics, narratius i estètics 
per desenvolupar la creació fotogràfica.

1r quadrimestre   2n quadrimestre
Retrat      Bodegó
Laboratori B/N II     Laboratori Digital IV
Laboratori Digital III    Paisatge i Entorn
Imatge i Percepció II   Reportatge d’Actualitat
Narrativa Visual     Història de la 
    Fotografia II
    Tecnologia III

Per accedir a segon curs és imprescindible tenir aprovades 
totes les assignatures de primer quadrimestre de primer curs.
Per matricular les assignatures Laboratori Digital III i IV de se-
gon curs es imprescindible tenir aprovades les assignatures 
Laboratori Digital I i II de primer curs.
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SEGON CURS 
1r Quadrimestre
RETRAT
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs i Examen
Objectiu: Aprofundir en la tècnica necessària per elaborar re-
trats d’estudi. Aplicació de les tècniques d’il·luminació, control 
del contrast, mesura de la llum i exposició aplicades al retrat i 
la figura, tant en fotografia d’estudi com exterior. Coneixement 
pràctic de la càmera de mig format.
Temari : La càmera de mig format analògica i digital. Sistema 
de zones. La llum com a recurs expressiu en el retrat: llum 
direccional, llum ampla, llum Hollywood. El retrat en exterior, el 
flaix compensatori. La figura i l’espai.

LABORATORI B/N II
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs i Examen
Objectiu: Coneixement dels límits de reproducció del negatiu 
b/n i la seva adaptació al contrast de l’escena. Aplicació de les 
tècniques de positivat als encàrrecs fotogràfics. Aprenentatge 
en la tècnica dels virats.
Temari: Límit de reproducció del negatiu: escenes de contrast 
normal, baix i alt. Filtres de contrast variable. Contaminacions 
químiques. Tipus de viradors. Positivat de les fotografies rea-
litzades a l’estudi.

LABORATORI DIGITAL III
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs i Examen
Objectiu: Aprendre els conceptes de gestió de color, aplicar la 
gestió de color al flux de treball. Aprofundir en el flux de treball 
i les tècniques aplicables a les diferents disciplines fotogràfi-
ques. Conèixer les tècniques de retoc de retrat.
Temari: Gestió de color, revelat RAW avançat, preferències i 
optimització de Photoshop, màscara de capa, seleccions avan-
çades aplicades a màscares de capa, substitució de fons, se-
lecció de cabells, retoc de retrat.

IMATGE I PERCEPCIÓ II
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Amb el nu i l’autoretrat es pretén donar continuïtat 
i completar els temes clàssics iniciats a l’assignatura “Imatge 
i Percepció I” de 1er curs, aportant nous recursos estètics i 
tècnics, amb la finalitat de potenciar la creativitat dels alumnes.

Temari: Nu, recursos expressius. El rostre dins el nu. El sexe 
i les mans. El nu com a forma d’expressió. L’entorn, la llum, el 
volum i les textures. El nu en la historia de l’art. El nu en la his-
tòria de la fotografia. Autoretrat, ocultació, mirall, simbolisme, 
ombra i experimentació. Autoretrat: pintura, cinema i fotografia. 

NARRATIVA VISUAL
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Plantejament de la necessitat d’expressió a partir 
d’un grup d’imatges. Estudi de les diferents possibilitats del 
llenguatge narratiu aplicat al món de la imatge, i específica-
ment al medi fotogràfic.
Temari: Llenguatge bàsic: seqüència narrativa i descriptiva, 
els plans, moviments de càmera, relació espai temps, formes 
narratives, ritme, formes de pas, continuïtat visual. Llenguatge 
estètic: composició, il·luminació dramàtica i neutra, posada en 
escena, efectes especials, direcció de models i actors, maque-
tació.  

SEGON CURS 
2n Quadrimestre
TECNOLOGIA III
Assignatura: Teòrica
Avaluació: Examen
Objectiu: Aprenentatge dels conceptes de gestió  de color, 
calibració i impressió professional. Coneixement de la càmera 
de gran format, vídeo amb càmeres SLR i òptica aplicada a la 
fotografia. 
Temari: Colorimetria, mapes i espais de color. Gestió de co-
lor, la necessitat del control del color en l’era digital, perfils de 
color. Calibració, eines per poder calibrar, calibració de dispo-
sitius d’entrada i de sortida i metodologia de treball. Luminotèc-
nia. Càmera de gran format, descripció, parts i funcionament. 
Òptica: disseny objectius, corbes MTF, profunditat de focus,…
Impressió digital i offset. Printers

BODEGÓ
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs i Examen
Objectiu: Aprenentatge de l’ús de la càmera de gran format, 
els seus recursos tècnics i les seves possibilitats creatives. Sa-
ber quins són els materials sensibles (plaques, pel·lícula 120) i 
respatllers digitals utilitzats. Donar a l’alumne criteris i eines per 
realitzar encàrrecs de fotografies d’objectes, utilitzant des de 
les càmeres de gran format  fins a les de pas universal.
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Temari: La càmera de gran format: característiques, parts, fun-
cions. Objectius per a gran format. Xassís de pel·lícula. Des-
centraments directes, indirectes, creuats. Panells no paral·lels. 
Girs frontals i posteriors. Basculacions frontals i posteriors. 
Control i profunditat de camp. Llei de Scheimpflug. Respatller 
digital, parts i funcionament. Tècniques d’il·luminació. Il·lumina-
ció de fons i d’efecte. Mesura de la llum. La composició en el 
bodegó. Il·luminació de vidre i metall.

LABORATORI DIGITAL IV 
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Utilització dels traçats com a eina de selecció, tècni-
ques d’elaboració de panoràmiques, conèixer les tècniques de 
retoc de producte, realització d’una correcta interpretació tonal 
de les imatges en funció del seu destí final, millorar la qualitat 
final de la imatge i optimitzar-la en funció dels diversos mitjans 
de sortida.
Temari: Traçats, transformació i correcció de perspectiva, 
panoràmiques, reserves i cremats, joc creatiu del color, degra-
dats, retoc i neteja d’imatges de producte, vidre, metall i refle-
xes, bodegó multi-disparo, impressió i papers.

PAISATGE I ENTORN
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i reflexió sobre 
l’entorn en el qual es desenvolupa l’ésser humà, des del gran 
paisatge fins al micropaisatge, des del paisatge exterior fins 
a l’interior. Revisió dels diferents comportaments fotogràfics 
en referència a l’espai. Investigació i realització d’un projecte 
personal. Iniciar-se en les metodologies, processos i tècniques 
diverses aplicables a l’obra personal, en edicions fotogràfiques 
i/o digitals, com a suport creatiu.  
Temari: El paisatge: comportaments fins a 1945. La fotografia 
europea d’entreguerres: del idealisme a l’abstracció. La foto-
grafia americana d’entreguerres: del documentalisme al sub-
jectivisme. La mirada angular. La mirada panoràmica. El realis-
me màgic. Paisatge, llum i color. El paisatge construït: l’espai 
abstracte. Joc i paisatge. Paisatges alterats: l’espai virtual. El 
paisatge metafòric. Rastres en el paisatge. 

REPORTATGE D’ACTUALITAT
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Coneixement dels aspectes tècnics, estètics, infor-

matius, narratius i històrics, que tenen relació amb el reportat-
ge d’actes de societat i premsa diària. 
Temari: El reportatge de societat: la síntesi informativa, els ac-
tes socials. La fotografia de premsa: especialitats del fotoperio-
disme, tipus de fotografies, agències, edició gràfica. El reporter 
fotogràfic: el seu treball, relació humana, ètica i informació. La 
il·luminació: llum ambient, flaix. Història del fotoperiodisme.  

HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA I
Assignatura: Teòric
Avaluació: Examen
Objectiu: Donar a conèixer els principals esdeveniments, tèc-
niques i procediments fotogràfics del segle XIX i començament 
del segle XX. Donar suport conceptual i històric a la resta d’as-
signatures i les eines per tal que l’alumne pugui tenir tant una 
visió crítica com objectiva de la història de la fotografia. 
Temari: Antecedents de la fotografia. La cambra fosca. Nièpce 
i les heliografies. El descobriment de la fotografia. Daguerre i 
el daguerreotip. Fox Talbot i el calotip. Fotografia i arqueologia. 
Els viatges romàntics. Disdèri i les cartes de visite. Nadar i el 
retrat francès del XIX. Anglaterra i l’estètica victoriana. El repor-
tatge al s. XIX i principis del s. XX. El pictorialisme i el context 
de l’època. El gelatino- bromur i el naixement de la fotografia 
moderna. La fotografia a Espanya i les seves peculiaritats. La 
fotografia “postmortem”. Les avantguardes històriques i la seva 
repercussió en la fotografia. El trànsit del pictorialisme al pu-
risme: la Straight photography. La fotografia de l’època de la 
República de Weimar. La nova objectivitat. La Bauhaus, la nova 
visió. El surrealisme. Object trouvé i fotografia.  L’Alemanya dels 
anys ‘20 i el naixement del fotoperiodisme. La Farm Security 
Administration i el reportatge americà dels anys ‘20 i ‘30

TERCER CURS
El Tercer Curs està orientat a obtenir els coneixements que 
permetin introduir-se en els diferents àmbits d’aplicació de la 
fotografia: Comercial i Publicitària, Documental i de Creació. 

1r quadrimestre    2n quadrimestre
Bodegó Publicitari   Moda i Retrat
Arquitectura i Interiorisme   Fotografia Editorial
Foto Creativa    Projecció Professional
Vídeo i Edició Multimèdia   a internet
Reportatge Documental  Economia i Legislació
Postproducció Digital  Postproducció Digital

- Per matricular l’assignatura Postproducció Digital de 3r curs 
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es imprescindible tenir aprovades les assignatures Laboratori 
Digital III i IV de segon curs.

- Per matricular l’assignatura Moda Retrat de tercer curs es 
imprescindible tenir aprovada l’assignatura Retrat II de segon 
curs.

- Per matricular l’assignatura Bodegó Publicitari de tercer curs 
es imprescindible tenir aprovada l’assignatura Bodegó de se-
gon curs.

TERCER CURS 
1r quadrimestre
BODEGÓ PUBLICITARI
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Conèixer la utilització del bodegó publicitari en l’àm-
bit de la publicitat. Aprenentatge de les tècniques d’il·luminació 
aplicades al bodegó publicitari. Coneixement de diferents es-
tratègies publicitàries.
Temari: El bodegó publicitari. Tècniques d’il·luminació en fun-
ció dels materials utilitzats . El flux de treball. Fotografia d’en-
càrrec. La creativitat en la publicitat. Publicitat i Comunicació.

ARQUITECTURA I INTERIORISME
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Introduir a l’alumne en els principis bàsics de la foto-
grafia d’arquitectura i interiorisme.
Temari: Càmeres, òptiques i control de la perspectiva. La il·lu-
minació predeterminada pel decorador interiorista. La barreja 
de fonts de llum i el seu resultat fotogràfic.

FOTOGRAFIA CREATIVA
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Desenvolupar les capacitats intel·lectuals i les ha-
bilitats instrumentals per afrontar nous projectes fotogràfics. 
Comprendre i experimentar els codis de representació icònica 
i aplicar una poètica personal. 
Temari: Creativitat, procés i projecte fotogràfic. Consideraci-
ons creatives i estètiques. Realització formal i presentació. Co-
dis de representació i manipulacions fotogràfiques. La imatge 
fotogràfica i l’espai de representació. La imatge fotogràfica i 
la composició plàstica. La composició, la dicció i l’expressió 
personal. Presentació i exhibició.

VÍDEO I EDICIÓ MULTIMÈDIA
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs 
Objectiu: Conèixer els conceptes fonamentals tant tècnics 
com de llenguatge del vídeo amb càmera rèflex. Introducció al 
mitjà multimèdia treballant la narració visual, el ritme i el mun-
tatge a través dels programes d’edició multimèdia.
Temari: Vídeo amb càmeres fotogràfiques. Accessoris pels ro-
datges. Sensors. Codecs de vídeo i audio. Il·luminació. Audio. 
Llenguatge fílmic. L’edició multimèdia, tècniques de muntatge, 
la dimensió sonora, a narració visual.

REPORTATGE DOCUMENTAL
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Coneixement dels aspectes tècnics, estètics, ètics, 
narratius i històrics que tenen relació amb l’assaig fotogràfic.
Temari: El reporter fotogràfic: el seu treball, relació humana, 
ètica. El reportatge de viatges: el guió, el color, revistes especi-
alitzades. L’assaig fotogràfic: tipus, formes narratives. Subjecte 
i entorn. Utilització de la tècnica com a recurs expressiu. La 
Història de la fotografia documental.

POSTPRODUCCIÓ DIGITAL
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs i examen
Objectiu: Aplicació dels procediments de retoc, tractament i 
manipulació digital de la fotografia en la realització d’imatges 
publicitàries i creatives. Té com objectiu principal acabar de 
conèixer tècniques i eines que ens faciliten la integració de les 
imatges.
Temari: Transformacions i perspectiva, interiorisme, captura i 
edició de “focus stacking”, retoc beverage, splash perfum, ali-
mentació.

TERCER CURS 
2n quadrimestre
MODA I RETRAT
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Adquirir les coneixements bàsics tant tècnics com 
de llenguatge i composició en l’àmbit de la fotografia de moda 
i el retrat comercial.
Temari: Il·luminacions per fotografia de moda. Low/High Key. 
Fotografia de catàleg, composite, editorial. Retrat d’encàrrec.



#14

FOTOGRAFIA EDITORIAL
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Apropar a l’alumne a una aplicació professional de 
la fotografia en l’àmbit de les publicacions periòdiques. L’eix 
central de l’assignatura seran els encàrrecs en el camp de les 
publicacions setmanals, utilitzant com referència els criteris de 
publicació de revistes i magazines actuals. Donar a l’alumne 
criteris de selecció i edició tant dels seus treballs com els de la 
resta d’alumnes del grup.  
Temari: Concepte fotografia editorial. El editor gràfic i les se-
ves funcions. Criteris d’edició. Anàlisi de diferents publicacions 
i els seus tractaments fotogràfics. Foto il·lustració: conceptes 
tangibles vs conceptes intangibles. Encàrrecs de treballs te-
màtics i la seva “aplicació” en determinades publicacions.

PROJECCIÓ PROFESSIONAL A INTERNET
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs
Objectiu: Donar a conèixer els recursos més actuals per pu-
blicitar el nostre treball a Internet. Mostrar les diferents possibi-
litats per poder crear la nostra web, un blog, un portafoli online 
i utilitzar les xarxes socials com vehicle de publicitat virtual.
Temari: Web 2.0.Hostings. Dominis. FTP.  Marketing Viral. 
Contractes i drets de imatge. Les xarxes socials com explo-
tar-les al màxim segons les  signat necessitats. El blog: dife-
rències entre blog personal i professional; plantilles gratuïtes i 
pagament. Web vs portafoli online. Realització d’un portafoli 
online i una web.

ECONOMIA I LEGISLACIÓ
Assignatura: Teòrica
Avaluació: Examen
Objectiu: Coneixement de l’entorn econòmic de la petita em-
presa segons la legislació actual: administració, fiscalitat, la-
boral, jurídic, comercial, comptabilitat, marketing. La llei de la 
propietat intel·lectual i els drets d’autor. 
Temari: Crear la pròpia empresa. Elecció del negoci. Tipus 
de societats. Pla de viabilitat. Formes jurídiques. Tràmits de 
constitució. Documents administratius. Aspectes econòmics i 
financers. La importància del marketing. L’aspecte comptable. 
Obligacions fiscals i laborals. Drets d’autor. Llei de propietat 
intel·lectual. Associacionisme.

HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA II
Assignatura: Teòrica
Avaluació: Examen
Objectiu: Conèixer els principals esdeveniments, tècniques 
i procediments fotogràfics des de la meitat del segle XX fins 
a l’actualitat. Donar suport conceptual i històric a la resta de 
les assignatures i les eines necessàries perquè l’alumne pugi 
tenir tant una visió crítica com objectiva de la història de la 
fotografia.  
Temari: El surrealisme americà. Abstracció, simbolisme i 
formalisme en els ’50 i ’60. Nou documentalisme americà. El 
retrat en el segle XX. El llenguatge del color. Grans Mestres 
de la fotografia documental dels nostres dies. Fotografia i art 
contemporani. 

POSTPRODUCCIÓ DIGITAL
Assignatura: Teòric-Pràctica
Avaluació: Treballs i examen
Objectiu: Aplicació dels procediments de retoc, tractament i 
manipulació digital de la fotografia en la realització d’imatges 
publicitàries i creatives. Té com objectiu principal acabar de 
conèixer tècniques i eines que ens faciliten la integració de les 
imatges.
Temari: Retoc de produte textil, lowkey/hightkey, retrat insti-
tucional, beauty, lookbook, e-comerce, fotomuntatge creatiu, 
elaboració tríptic. 

PROJECTE FI DE GRADUAT
El Projecte de Fi de Graduat (PFG) significa la conclusió del 
Graduat en Fotografia. Té per finalitat posar de manifest la 
maduresa fotogràfica de l’alumne, desenvolupant els coneixe-
ments adquirits.
Consisteix en un treball de recerca en l’àmbit fotogràfic, pro-
posat i realitzat per l’alumne amb l’assessorament d’un tutor 
de projecte de l’IEFC. Es pot plantejar en qualsevol modalitat 
vinculada a la fotografia, des del punt de vista professional, 
creatiu, social, documental, històric, tècnic, didàctic, etc. Es re-
alitza durant el tercer curs, te una única convocatòria i l’alumne 
el podrà presentar un cop finalitzat el tercer curs.
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