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PROJECCIÓ PROFESSIONAL
A INTERNET

PROFESSOR: Miquel González, fotògraf 
professional, Beta tester d’impressores 
i software per a Hewlett Packard 
Española s.l., assessor del Govern 
d’Espanya en l’elaboració del certificat de 
Producción Fotográfica i professor 
de l’IEFC.

Nº HORES: 20 hores  

INICI: 18 de gener del 2013
HORARI: divendres de 16h. a 21h. 
idissabte de 9:30h. a 14:30h 
DIES DE CLASSE: divendres 18 i 25 
de gener i dissabte 19 i 26 de gener

PREU: 320€   
PREU ESTUDIANT IEFC: 288€

OBJECTIUS:
Donar a conèixer els recursos més actuals que existeixen per publicitar el nostre treball a Internet, accedint a un 
nou mercat ple d’oportunitats. Es mostraran les diferents possibilitats que existeixen aprofitant les noves tecnologies 
i es realitzarà, de forma senzilla i molt pràctica, la nostra pròpia web, un portfoli online i la utilització d’una xarxa 
social a manera de publicitat viral. Tot això sense cap tipus de cost o amb una inversió mínima i acceptable.

TEMARI
•	 Introducció: Si no estàs a Internet, existeixes? El web 2.0
•	 El domini i el hosting: Què s’ha de tenir en compte en contractar
•	 Diferents formes d’existir: El web, el bloc, la xarxa social i el portfoli en línia, Quan i per què? A qui van dirigits?  
 El que s’ha de mostrar segons el mitjà.
•	 El màrqueting viral
•	 Selecció d’arxius i la seva optimització. Accions a Adobe Photoshop
•	 Contractes i drets d’imatge
•	 Les xarxes socials, un joc de nens?: Facebook, Flickr, BehanceNetwork... Com explotar-les al màxim segons les   
 nostres necessitats. Persona o pàgina, compte gratuït o pro. BehanceNetwork, per a projectes i / o treballs que   
 marquen la diferència
•	 El bloc: diferències entre un bloc personal i un professional. Estils i dissenys. Personalització segons contingut.   
 Aplicacions. Com crear un bloc de forma pràctica i senzilla
•	 El web vs porfolio online. Creació d’un portfoli online. Realització d’una web de baix cost i de bona qualitat
•	 Enviament d’arxius grans. FTP gratuït vs. FTP de més capacitat i baix cost

DIRIGIT A: 
Fotògrafs, estudiants i persones interessades en la projecció 
professional de la seva obra a Internet d’una forma personalitzada.


