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CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DE NATURA 
_____________________________________________________ 
 
 
A qui va dirigit? 
A tot aquell qui estigui interessat en la fotografia i la natura i vulgui 
iniciar-se o aprendre a potenciar les seves imatges i desenvolupar una 
tècnica i unes pautes d’actuació a l’hora de sortir a la muntanya. 
 
Quina durada té? 
El curs té una durada de 25 hores: 17 hores teòriques repartides en 6 dies 
i una sortida pràctica de tot un dia. Les sessions teòriques s'impartiran al 
local del Centre Excursionista Puigcastellar i la sessió pràctica es durà a 
terme al Parc Natural del Montseny. 
 
Què s’aprèn? 
Aprendrem com moure’ns per la muntanya a l'hora de fer una sessió de 
fotografia en la natura, respectant el medi, la flora i la fauna. Veurem 
aspectes importants de cadascuna de les disciplines de la fotografia de 
la natura, alhora que aprendrem diverses tècniques i com solucionar 
problemes que ens podem trobar a l’hora de plantejar un reportatge. 
Finalment, veurem unes nocions bàsiques de cara al revelatge digital de 
les nostres fotografies.  
 
El curs està plantejat tant per als qui es vulguin iniciar en aquesta 
disciplina fotogràfica com a aquells que ja han donat les seves primeres 
passes i vulguin seguir avançant.  
 
Què es necessita? 
No és imprescindible comptar amb una càmera reflex però sí molt 
recomanable. De no comptar amb ella, com a mínim el nostre equip 
ens ha de permetre treballar en mode manual. També és necessari tenir 
un coneixement bàsic del funcionament de la càmera. 
 
Dates i horaris 
Consulteu l'agenda de l'edició actual del curs al web del CEP. La sortida 
de camp es programarà en cap de setmana i la data podrà ser 
sotmesa a canvi a causa de climatologia adversa o causes majors. 
 
Quin preu té el curs? Què inclou? 
Preu: 118€ per als socis del CEP. 155€ no socis. 
El preu inclou les classes teòriques i la classe pràctica, impartides per 
Marta Bretó, fotògrafa i guia de muntanya.  
 
Què no inclou? 
Trasllats a les zones de classe teòrica i pràctica, àpats. 
 



	

PROGRAMA DEL CURS: 
______________________________________________________________________ 
 
Sessió 1. Introducció 
 - La fotografia de Natura. Tipus, diferències i semblances 
 - Punts importants a tenir en compte 
 - El fotògraf de natura 
 - Material bàsic de fotografia i de muntanya 
 - Pràctica correcta de la fotografia de la natura 
 - Proposta d’Activitat 1 
 
Sessió 2 i 3. Fotografia de paisatge I i II  
 - La fotografia de Paisatge. Aspectes importants. 
 - La importància de la llum en la fotografia de paisatge 
 - Entendre i preveure trajectòries solars i lunars 
 - Material específic de fotografia de paisatge 
 - Transport de l’equipament 
 - Tècnica: Exposició, profunditat de camp i composició 
 - Consells pràctics  
 - Planificació d’una sessió o reportatge de paisatge 
 - Proposta d’Activitat 2 (paisatge) 
 
Sessió 4. Fotografia de flora 
 - La fotografia de Flora. En què consisteix. Tipus. 
 - Tècnica: Exposició, profunditat de camp i composició 
 - Consells pràctics i material fotogràfic. 
 - Il· luminació natural i artificial: ús del flaix i accessoris 
 - Planificació d’una sessió o reportatge de flora 
 - Proposta d’Activitat 3 (flora) 
 
Sessió 5. Fotografia de fauna 
 - La fotografia de Fauna. En què consisteix. Tipus 
 - Tècnica: Stalking, Hides i trampeig fotogràfic 
 - Consells pràctics i material bàsic 
 - Planificació d’una sessió o reportatge de fauna 
 - Proposta d’Activitat 4 (fauna) 
 
Sessió 6. Revelatge digital i processament de les imatges 
 - Breu introducció al tractament digital de les imatges 
 - Ansel Adams i Galen Rowell: Dos punts de vista 

- El processat de les imatges de natura 
 - Programes de revelatge. Lightroom, ACR i Photoshop. 
 - Fusió d’imatges i tècniques aplicades a les nostres imatges 
 
Sessió 7. Sortida de camp 

Farem un recorregut fotogràfic durant el qual posarem en 
pràctica els coneixements apresos durant el curs. 


