
Formulari per accedir als cursos de Retoc Digital 2018 - 2019

Data: 

Nom i cognoms: 

E-mail I telf:

Edat I Professió: 

En quin curs estàs interessat/da en apuntar-te? 

Quin és el teu interès a l'hora d'apuntar-te en aquest curs? 

Et dediques professionalment a la fotografia, Quants anys fa? 

En el cas que no et dediquis a aquest ofici t'interessa el tema del retoc per tal de dedicar-
t'hi professionalment com a retocador? 

O t'interessa el tema del retoc i manipulació d'imatges com a mitja d'expressió artística 
personal? 

Quin tipus de fotografia fas? 

Quin voldries fer en un futur? Fotoperiodístic – Esportiu – Moda – Retrat - Bodegó 
alimentació - Bodegó – Arquitectura - Publicitaria – Obra d'autor 

Quins cursos has fet relacionats amb la imatge? a on i quin nivell? 

Treballes amb Mac o PC i amb quin sistema operatiu?

Amb quina versió de Photoshop treballes? 

Treballes amb mousse o tauleta gràfica? 



T'agrada la manipulació de les imatges (integració de personatges o objectes en fons nous) o 
tan sols vols aprendre Photoshop per ajustar les teves fotos sense cap mena de manipulació 
per la teva part (reserves, ajustos tonals)? 

Tens algun portal o pàgina web on es puguin veure alguns dels teus treballs? 

Quant temps li dediques actualment a la utilització del Photoshop? 

Disposes de temps fora de la classe per dedicar-li a la pràctica del Photoshop? quan? 

En què afecta el "Ràdio" quan enfoquem amb la "mascara d'enfoc"? 

• En l’arxiu adjunt tens tota la informació de la imatge que tens de retocar.mirant de fer el
muntatge el més semblant possible a l’arxiu final.
En format psd amb totes les capes que has utilitzat nombrant l’arxiu amb el teu nom I
cognom.



 
 
 
 
.Valora del 1 al 5 els teus coneixements en: 
 
 
                                                                           1 2 3 4 5 
 
Seleccions bàsiques 
 

Seleccions complexes 
 

Traçats 
 

Màscares de capa 
 

Mascares vectorials 
 

Modes de fusió 
 

Capes d'ajust 
 

Control del pinzell 
 

Tamany d'arxiu 
 

Bridge 
 

Lightroom 
 

Capture One 
 

Camera Raw 
 

Accions 
 

Impressió inkjet 
 

Impressió offset 
 

Gestió de color 
 

BN digital 
 

Transformació capes 
 

Creativitat 
 
 

Observacions que vulguis fer  
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