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INFORMACIÓ ADDICIONAL
Els tres fotògrafs han estat els impulsors a
Mallorca del projecte de fotografia “Meet your
neighbours”, de ressò internacional en el món
de la fotografia de conservació. El tipus d’imatges
i procés d’obtenció que es mostrarà al curs
segueix la metodologia d’aquest projecte
internacional (http://meetyourneighbours.net).
Els alumnes han de dur el material fotogràfic
de què disposin (càmera fotogràfica, flaixos,
trespeus, difusors, etc.).
Sol·licitud de 10 hores de formació permanent
del professorat.
Preu d’inscripció: 30€
Lloc: Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis
(Can Victori, Camí des Castell, 28 Maó)

Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es / uimir@cime.es
Tel. 971 351 500
Segueix-nos a

TALLER DE FOTOGRAFIA .
LA BIODIVERSITAT
COMENÇA A CASA:
FOTOGRAFIA CONSERVACIONISTA
23 I 24 DE MARÇ
JOAN MARQUÈS FANER INFORMÀTIC. FOTÒGRAF DE LA NATURA. SHNB
MIQUEL ÀNGEL GUAL FOTÒGRAF PROFESSIONAL I DE LA NATURA. SHNB
LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ FOTÒGRAF DE LA NATURA. SHNB

PROFESSORAT

PROGRAMA

DIVENDRES, 23 DE MARÇ

Joan Marquès Faner
Informàtic. Fotògraf de la natura. SHNB

Està previst que el curs sigui impartit
en dues sessions ben diferenciades però
molt relacionades entre si. La primera
sessió se centrarà en exposicions del
professorat sobre la fotografia de
conservació de la biodiversitat tot
introduint la tècnica necessària per
dur-la a terme. Les exposicions aniran
acompanyades de demostracions
pràctiques in situ i el comentari de
fotografies per tal de promoure la
participació activa dels participants.
La segona sessió està previst que
sigui una sortida al camp on els
participants puguin posar en pràctica
els coneixements assolits a la primera
sessió, assessorats, guiats i acompanyats
en tot moment pels professors, que
els ajudaran a aconseguir la tècnica
necessària per realitzar les fotografies
de conservació que els alumnes hagin
decidit realitzar.

De 16.00 h a 20.00 h

Miquel Àngel Gual
Fotògraf professional i de la natura. SHNB
Luis Alberto Domínguez
Fotògraf de la natura. SHNB

OBJECTIUS
Aquest curs té per objectiu que els
ciutadans coneguin la vida silvestre
que els envolta, just allà on viuen,
l’observin i la fotografiïn tot seguint
unes mateixes pautes per a tothom,
a fi d’aconseguir un aspecte homogeni
de les fotografies. Pretén fomentar
projectes fotogràfics de conservació
i conscienciació de la biodiversitat d’una
manera extraordinàriament didàctica i
respectuosa amb el medi ambient.

• De 16.00 h a 16.15 h
Recepció dels participants i acte
de benvinguda
• De 16.15 h a 17.45 h
La biodiversitat comença a casa:
filosofia
• De 17.45 h a 18.00 h
Cafè – Descans
• De 18.00 h a 20.00 h
La biodiversitat comença a casa:
tècnica.
•
•
•
•
•

Material fotogràfic
Infraestructura
Esquemes de llum
Postproducció
Visualització de fotografies 		
comentades

DISSABTE, 24 DE MARÇ
De 9.00 h a 15.00 h

PARTICIPANTS A QUI VA
ADREÇAT PRINCIPALMENT
Aquest curs té una visió molt pràctica
i conjuga al mateix temps tècnica
fotogràfica i coneixement de la
biodiversitat que ens envolta. Per tant va
adreçat a fotògrafs, biòlegs, naturalistes
i qualsevol persona amant de la natura
independentment de la seva edat.

• Sortida al camp per posar en pràctica
la teoria (fotografia de plantes,
artròpodes, etc.).

