
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CURSOS I TALLERS 2011 
 
AFIC Blanes presenta una programació per formació que compta amb quatre cursos 
dirigits a la iniciació en el món de la fotografia, repartits en diverses sessions i 
pràctiques. 
Paral·lelament hem programat innombrables sessions gratuïtes. 
 

 CURS D’ INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA: COM FER UNA FOTO (16h) per 

Fernando Olaizola 

 CURS D’ EDICIÓ BÀSICA DE FOTOGRAFIA (24h) amb PC’s disponibles a l’aula 

per Fernando Olaizola 

 CURS D’ ESPECIALITZACIÓ  A L’EDICIÓ DE FOTOGRAFIA (24h) amb PC’s per 

Lorenzo Zitta, Marc Reixach, Fernando Olaizola i Joan Membrives 

 TALLER BÀSIC D’ILUMINACIÓ D’ESTUDI (12h) per Sergi Ruiz 

 PRÀCTIQUES D’ESTUDI (4h) per Juan Díaz Kanjungla 

 

SESSIONS D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS 2011 
 
Recordeu que són classes GRATUÏTES informals preparades per companys i amics i el seu 
valor formatiu rau en la proximitat dels ponents. Totes es fan al teatre dels Pins de Blanes (carrer 
Francesc Macià, 26   -davant l’església dels Pins). La programació prevista per la qual no cal 
inscripció ni reserva es: 
 
Calibrem amb Colormunki per Paco Membrives. Divendres 25 de febrer de 19:00 a 21:00  
Fem Muntatges per Lorenzo Zitta. Divendres 4 de març de 19:00 a 21:00  
Tabletes WACOM per Marc Velázquez. Divendres 18 de març de 19:00 a 21:00  
Time Lapse per Rubén García. Divendres 25 de març de 19:00 a 21:00  
Arxiu i seguretat per Montserrat Moraleda. Divendres 1 d'abril de 19:00 a 21:00  
Iniciació a l'edició de vídeo per Xavi Gàmez. Divendres 15 d'abril de 19:00 a 21:00  
Drets i límits dels fotògrafs per Almudena Montaño. Divendres 6 de maig de 19:00 a 21:00  
Edició creativa amb PS per Juan Laguna.Dissabte 14 de maig de 17:00 a 19:00  
Ús del flash per Juan Díaz (Kanjungla). Dissabte 28 de maig de 17:00 a 19:00  
Fotografia Astronòmica per Francesc Pruneda. Dissabte 4 de juny de 17:00 a 19:00  
Panoràmiques per Fernando Olaizola. Dissabte 18 de juny de 17:00 a 19:00 
 
Ja és obert el termini d’inscripcions pels cursos i tallers de fotografia a Blanes. Les places són 
limitades i es reserven per rigorós ordre d’inscripció. 
Formulari d’inscripció: 
 

FORMULARI 
o 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ 

 
Una vegada enviat el formulari us validaran la disponibilitat de places indicant el número de 
compte per fer l’ingrés. El pagament confirmarà la reserva sol·licitada. 
 
Us convidem a difondre els cursos entre els vostres amics i coneguts que puguin estar interessats en fer-los. 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ


 

 

 

 

 

 

 

 

CURS D’INICIACIÓ: COM FER UNA FOTOGRAFIA 
Teoria i pràctiques amb socis de l’entitat.  
 

 

 
 

 

 
COM FER UNA FOTOGRAFIA 
 
Fernando Olaizola explicarà el que cal saber abans de prémer el disparador de la nostra càmera. 
 
Els automatismes de les càmeres han sofert una evolució tecnològica molt gran i han facilitat a 
tothom fer fotografies. 
Tot i la precisió dels autofocus, els fotòmetres, els estabilitzadors i altres programacions encara 
és molt important tenir un bona comprensió dels elements bàsics en fotografia, cal interioritzar-
los fent servir l’equip de manera manual. 
 
Després, només l’experiència, que vindrà amb la pràctica al llarg del temps, farà que la tècnica 
sigui instintiva i la nostra major preocupació serà decidir que volem fotografiar. 
 
Aquest curset és el primer pas d’un llarg camí de com fer una fotografia... 
 
No és imprescindible càmera rèflex, però es aconsellable per aprofitar millor els conceptes. Els 
apunts són enviats per mail en arxiu pdf. 

 

Professor: Fernando Olaizola 

Lloc: PLAÇA VERGE DEL VILAR, Nº 8 1r Pis. 

Plaça de l’església dels Pins 

Dates: 

Dissabtes i diumenges 19, 20, 26 i 27 de febrer 

Horari:  

Dissabtes tarda: de 16 a 20 h 
Diumenges matí: de 9 a 13 h  

 

Preu: 30 €  

 

PLACES LIMITADES! 
Consulteu dubtes al  620741473 o 687044281   

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 
o 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRyd
mpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ 

 

cursosaficblanes@gmail.com      
www.aficblanes.com Foto: Fernando Olaizola 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ
mailto:cursosaficblanes@gmail.com
../Cursos%202008/www.aficblanes.com


 

 

 

 

 

 

 

CURS D’INICIACIÓ A L’EDICIÓ  FOTOGRÀFICA - nivell 1(bàsic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intentarem establir els processos bàsics d’arxiu de les imatges amb el millor programa 
d’edició fotogràfica. Presentarem el seu espai de treball i les tècniques bàsiques d’edició. 
 

Programa: 
 

1. Primers passos.  
2. Obrir i desar imatges 
3. L’espai de treball 
4. Moure’s per la imatge 
5. Dibuixar amb el llapis 
6. Pintar amb el pinzell 
7. Selecció 
8. Imatges amb capes 
9. Omplir de color 
10.  Dibuixar amb traçats 
11.  Ajustar el color 
12.  Retocar les imatges 
13.  Textos a les imatges 
14.  Imprimir la imatge 

 

NOTA: A la inscripció cal indicar si faràs servir l’ordinador de l’aula o portaràs el teu portàtil.  

Professor: Fernando Olaizola 

Lloc: ESCOLA D’ADULTS ES PITEUS, 

Carrer de les Alberes, 7 

Dates: 
Dissabtes i diumenges 12, 13, 19, 20, 26 

i 27 de març 

Horari:  

Dissabtes tarda: de 16 a 20 h 

Diumenges matí: de 9 a 13 h  
 

Preu: 50 €. Places amb PC a l’aula o amb 

possibilitat de dur el teu portàtil. Indica-

ho a la teva inscripció. 
 

PLACES LIMITADES!         
Consulteu dubtes al  620741473 o 

68704428 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 
o 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkte
DZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ 
 

cursosaficblanes@gmail.com      
www.aficblanes.com 

 Foto: Lorenzo Zitta 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ
mailto:cursosaficblanes@gmail.com
../Cursos%202008/www.aficblanes.com


 

 

 

 

 

 

 

 

CURS D’EDICIÓ FOTOGRÀFICA -  nivell 2 (mig) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
De la mà de quatre destacats membres de l’associació s’intentarà explicar en detall l’ús 
del Photoshop. 
Intentarem aprofundir més als processos bàsics donats al taller anterior. Ampliarem la 
informació de l’edició de les imatges. 
Tractarem l’edició RAW i les seves possibilitats així com la millor optimització i 
funcionament de les eines per poder fer una bona feina d’edició. 
Des del retoc amb l’ús de capes i màscares, fins els darrers ajustos de color. 
Funcionalitats incorporades de panoràmiques, HDR i objectes intel·ligents. 

 
NOTA: A la inscripció cal indicar si faràs servir l’ordinador de l’aula o portaràs el teu portàtil. 

Professors:  
Lorenzo Zitta,  

Marc Reixach, 
Fernando Olaizola  
i Joan Membrives 

Lloc: ESCOLA D’ADULTS ES 

PITEUS, Carrer de les Alberes, 7 

Dates: 

Dissabtes i diumenges 14, 15, 21, 

22, 28 i 29 de maig. 

 
Horari: TOTS els dies de 9 a 13 h  

 

Preu: 50 €. Places amb PC a l’aula 

o amb possibilitat de dur el teu 

portàtil. Indica-ho a la teva 
inscripció. 

 

PLACES LIMITADES!   

 
Feu la inscripció a:   FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ 

Consulteu dubtes al  620741473 o 68704428 

cursosaficblanes@gmail.com      www.aficblanes.com 

Foto: Lorenzo Zitta 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHkteDZTbjRydmpwUXdEMnFnSWZES2c6MQ
mailto:cursosaficblanes@gmail.com
../Cursos%202008/www.aficblanes.com


 

 

 

 

 

 

 

CURS BÀSIC D’IL·LUMINACIÓ D’ESTUDI 
 

 
CONTENIDOS: 
 

 FOTOMETRÍA 
 BALANCE DE BLANCOS 
 ILUMINACIÓN DE ESTUDIO 
 EL RETRATO. ESQUEMAS DE 

ILUMINACIÓN 
 EFECTOS ESPECIALES EN ILUMINACIÓN 

DE RETRATO 
 PRÁCTICAS 

                      

Profesor :   Sergio Ruiz 

Fechas:  9 y 10 de abril 

Lugar: Centre Cultural Carl Faust (Carrer Vila de 

Lloret, 98).  

Duración: 12 horas.  
Horario:     

Sábado: de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 19:00 h 

Domingo: de 9:00 a 13:00 h 

Posibilidad de comer en grupo. Precio aparte 

Precio taller: 80 €  

GRUPO REDUCIDO 

 
Consulta dudas en el  620741473 o 68704428 

cursosaficblanes@gmail.com      
www.aficblanes.com 

 

 
 

 
La gran popularización de la 
fotografía digital ha provocado 
que muchos aficionados se 
hayan interesado por cursos o 
talleres de iniciación, en los que 
reciben nociones básicas de 
fotografía.  
 
El curso de iluminación intenta 
dar un paso más en uno de los 
aspectos más importantes de la 
fotografía: el control de la luz. 
 
Controlar la iluminación de la 
escena significa tomar 
conciencia de uno de los 
aspectos formales más 
importantes en la imagen, junto 
con la composición. De nada 
nos sirve dotar a nuestras 
fotografías de un contenido 
interesante sin iluminarlo 
correctamente. 

 
Imprescindible llevar cámara 
réflex digital. 

 

 

mailto:cursosaficblanes@gmail.com
../Cursos%202008/www.aficblanes.com


 

 

 

 

 

 

 

 1a SESSIÓ DE PRÀCTIQUES D’IL·LUMINACIÓ D’ESTUDI 

  

 

 

Profesor :   Juan Díaz Kanjungla 

Fechas:  17 de abril 

Lugar:  Centre Cultural Carl Faust  

(Carrer Vila de Lloret, 98). 

Duración:4 h.   Horario:Domingo: de 9 a 13 h 

 

Precio taller: 30 €  

GRUPO REDUCIDO 
Consulta dudas en el  620741473 o 68704428 
cursosaficblanes@gmail.com      
www.aficblanes.com 

 

 
Se realizaran prácticas en grupos reducidos 
con supervisión del profesor. 
Tras una breve explicación teórica se 
dispondrán diferentes escenarios de trabajo. 
 
Este curso servirá de base para una 
programación ininterrumpida y progresiva de 
formación en prácticas de estudio a lo largo de 
todo el año. 

 

Iniciamos aquí lo que deberá ser 
una de los más consistentes 
espacios de creación fotográfica en 
nuestra entidad: el trabajo de 
estudio. 
 
De la mano Juan empezaremos a 
realizar prácticas y familiarizarnos 
con los equipos que dispone la 
entidad y los nuevos que iremos 
adquiriendo para que todos los 
socios puedan formarse en la 
fotografía de estudio. 
 
Los talleres de prácticas de 
iluminación en estudio intentaran 
dar un paso más en uno de los 
aspectos más importantes de la 
fotografía: el control de la luz y su 
adaptación a tu creatividad. 
 
Controlar la iluminación de la 
escena significa tomar conciencia 
de uno de los aspectos formales 
más importantes en la imagen. 

 
Imprescindible tener cámara réflex 
digital. 

 

 

Fotos :  ©  Kanjungla 

mailto:cursosaficblanes@gmail.com
../Cursos%202008/www.aficblanes.com
http://www.jmwebs.com/


 

 

 

 

 

 

Ponents : VARIS SOCIS I AMICS DE L’AFIC 

NO ÉS FORMACIÓ ACADÈMICA. SÓN ESPAIS PER COMPARTIR 

CONEIXEMENTS ADQUIRITS PERSONALMENT 

Dates: Cal confirmar programa a la Web (pot variar)         Lloc:  Teatre dels Pins 

Durada aproximada: Entre 1 i 2 hores    

Horaris: Varia divendres o dissabtes. Consulta programa a part 
Preu: ACCÉS GRATUÏT 

Consulteu dubtes o programa al  620741473 o 68704428 

cursosaficblanes@gmail.com      www.aficblanes.com 

ESPAIS GRATUÏTS D’INTERCANVI FOTOGRÀFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Foto: Lorenzo Zitta 

 

Aquest espai d’intercanvi de coneixements de la fotografia pretén ser el punt de trobada per 

tractar el temes formatius des de la proximitat. No és un espai formal o acadèmic de formació, 

però estem segurs que facilitarà el coneixement de diferents tècniques de treball. Aquests espais 

són un primer punt d’aprenentatge o d’iniciació. 

Són espais gratuïts i de lliure accés per a tothom. 

Els tallers es fan amb projector i els assistents podran veure les accions emprades. 

No es fan reserves i l’ accés només queda limitat per l’aforament de l’espai: 80 places. 

NOTA: Aquest és un espai obert a suggeriments i a nous voluntaris que vulguin explicar-

nos la seva experiència o mostrar-nos el seu treball.  
Truca’ns i et programarem un dia. No és necessari pertànyer a l’AFIC. 

mailto:cursosaficblanes@gmail.com
../Cursos%202008/www.aficblanes.com


 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ PREVISTA 

 

Divendres 25 de febrer de 19:00 a 21:00  

Calibrem amb Colormunki  per Paco Membrives 
Conceptes bàsic de la gestió del color i explicarem el funcionament del calibrador COLORMUNKI que hi ha 
a disposició dels socis per perfilar monitors, projectors i impressores. 
 
Divendres 4 de març de 19:00 a 21:00  

Fem muntatges  per Lorenzo Zitta 
Lorenzo ens explicarà amb exemples com pensa y programa les seves imatges abans de la realització. Des 
de les preses prèvies als muntatges posteriors amb  Photoshop. 
 
Divendres 18 de març de 19:00 a 21:00  

Tabletes WACOM  per Marc Velázquez.  
Un representant de l’empresa Atlantic Devices ens explicarà amb detall les característiques i diferències de 
les games BAMBOO, CINTIQ i INTUOS. Al final es sortejarà una tableta Bamboo special edition entre els 
assistents. 
 
Divendres 25 de març de 19:00 a 21:00  

Time Lapse  per Rubén García 
Rubén ens farà cinc cèntims de la tècnica Time Lapse. Material necessari, software i alguns exemples de 
resultats. 
 
Divendres 1 d'abril de 19:00 a 21:00  

Arxiu i seguretat  per Montse Moraleda 
Montserrat, amb dilatada experiència al món de la fotografia, ens explicarà quins criteris cal seguir per 
preservar el més segur possible els nostres arxius digitals 
 
Divendres 15 d'abril de 19:00 a 21:00 

Iniciació a l'edició de vídeo per Xavi Gámez.  
Xavi, el nostre editor de vídeos de capçalera, ens iniciarà en el que cal per fer una bona edició de vídeo. Val 
a dir que aquesta xerrada és l’avantsala d’altres activitats formatives de vídeo. 
 
Divendres 6 de maig de 19:00 a 21:00  

Drets i límits dels fotògrafs per Almudena Montaño 
Almudena ens presentarà en una xerrada els drets i els límits legals i morals que han de tenir els fotògrafs. 
 
Dissabte 14 de maig de 17:00 a 19:00  

Edició creativa amb PS per Juan Laguna 
Juan, el nostre company més premiat, ens explicarà com elabora el seu treball i com edita algunes de les 
seves fotografies. 
 
Dissabte 28 de maig de 17:00 a 19:00 

Ús del flash per Juan Díaz (Kanjungla) 
El reconegut Kanjungla, ens explicarà com fer servir el flash i treure el màxim profit creatiu. 
 
Dissabte 4 de juny de 17:00 a 19:00  

Fotografia Astronòmica per Francesc Pruneda 
Francesc es desplaçarà fins a Blanes per endinsar-nos en aquest món tant desconegut i fascinant de 
l’astronomia a través de la fotografia. 
 
Dissabte 18 de juny de 17:00 a 19:00 

Panoràmiques per Fernando Olaizola.  
El nostre amic “Panoramix” ens explicarà com fa els seus muntatges panoràmics i com li dóna el seu 
personal toc creatiu. 


