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Panoràmica de les Quadres del Jou amb Coll de Pal i el Puigllançada al fons. 

 

Cap de setmana de fotogràfic al alt berguedà  

 
Pel cap de setmana 25 i 26 de maig hem obert una nova convocatòria del curs d’iniciació a la fotografia digital que en 
aquesta edició  tindrà lloc al Hotel El Jou ***.  
 
El curs està obert a qualsevol persona amb interès per la fotografia i que vulgui treure el màxim profit a qualsevol tipus 
de càmera digital.  
 
Hi ha també l’opció de fer el curs acompanyat, i que els acompanyants (amic, parella, família) gaudeixin  dels paratges 
d’aquesta comarca i dels diversos serveis i possibilitats que ofereix l’ Hotel. 
 
Dates i horaris 
 
Cap de setmana 25 i 26  de maig de  2013 de les 9h matí dissabte a  les 14h de diumenge.  
 
Lloc a on es realitza el curs 
 
El curs  tindrà  lloc a al Hotel El jou: http://eljou.com/ 
Carretera el Jou s/n 
08694 Guardiola de Berguedà, Barcelona  
 

        
 

A 130 kms de Barcelona i 17 de Berga 
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Habitacions àmplies i servei de SPA i massatges 

 

Prerequisits tècnics pel curs 
 
L’activitat està oberta  a qualsevol persona. Es parteix de nivell zero, per tant, no són  necessaris tenir coneixements  
previs sobre fotografia digital, ni retoc per ordinador.  
 
Caldrà  disposar això si, d’una càmera digital, de qualsevo l tipus,  (rèflex o compacta) per tal de realitzar les 
pràctiques i exercicis que durem a terme al llarg del cap de setmana. Recomanable dues bateries i 4-8 GB de tarja. 
 
Objectius 
 

 
 
El que es pretén que els participants de forma amena i relaxada adquireixin els  coneixements tècnics i estètics bàsics 
sobre fotografia digital per tal de treure el màxim partit a qualsevol tipus de càmera digital. 
 
Entendrem la profunditat de camp, diafragma, velocitat, ISO, enfoc , medició de la llum.... 
 

.  
 
També pretén fer reflexionar termes compositius i narrativa visual, i entrar mínimament  en contacte amb les possibilitats 
que ofereix el retoc fotogràfic. 
 
Ens introduirem a les regles compositives, regla dels terços, la de la mirada, espai negatiu, equilibri, centres d’interès. 
 
Responsable docent del curs 
 
El curs està organitzat per l’Associació de fotoperiodistes Kevlar i  serà impartit pel fotògraf Jaume Cusidó i Morral. 
www.jaumecusido.com – jaume.cusido@gmail.com 
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Programa orientatiu 
 
Dissabte 25 maig de  2013 

09:00 Arribada del grup. Checking i acomodament al Hotel El jou 

10:00 Inici del curs 

10:00 - 14:00 Coneixement de la càmera i les seves parts  

Principis bàsics de la fotografia  

14:00 - 15:00 dinar al Hotel el Jou amb plats típics de la comarca 

15:30 - 17:00 Passejada  i pràct iques de fotografia per l'entorn  

17:00 - 21:00 Visualització  de les imatges realitzades i comentari s 

21:00 Sopar al Hotel El Jou 

 

Diumenge 26 maig de 2013 

08:30 Esmorzar 

09.00 - 14.00 Curs bàsic de fotografia - Sortida fotogràfica  Maçaners i Pedraforca.  

14:00 Finalització del curs 

    
Preus del cap de setmana Fotogràfic 
 
Habitació individual + curs de fotografia + pensió complerta 
155 € (persona) 
 
Habitació doble + curs de fotografia+ pensió complerta 
140 € ( persona) 
 
Observacions 
 
 Si teniu problemes per arribar al Hotel disposem de transport privat. Pregunteu-nos a info@fotoperiodisteskevlar.org 
 
Llocs d’interès i activitats properes (pels familia rs) 
 
Museu de les Mines de Cercs (5 minuts) 
Peguera (15 minuts) 
Maçaners (20 minuts) 
Cingles de Vallcebre (10 minuts) 
Al mateix Jou  

• Passejades a cavall  
• Camp de futbol 

• Futbolín  

• Billar 
• Spa 

• Massatges 
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Com efectuar la inscripció al curs 
 
Es pot efectuar a través de la nostra web, omplint el formulari: http://www.capsdesetmanafotografics.org/ 
 
O seguint aquests pasos: 
 
PAS 1  
 
Per fer la inscripció al curs  ens heu d’enviar un mail a info@fotoperiodisteskevlar.org   
 
El mail ha de contenir les següents dades: nom del curs (curs basic de fotografia El jou) , la data del curs (25 i 26 de 
maig)  el  nom i cognoms, mòbil de contacte,  i la vostra adreça mail. 
 
Si aneu acompanyats cal indicar el nombre de persones i si fan el curs, acompanyants, nens, etc.. 
 
PAS 2 
 
En el moment de fer la inscripció cal efectuar el pagament complert del curs al compte adjunt. Al concepte s’ha d’indicar 
el nom( o noms dels participants. 
 

 
DADES BANCÀRIES 
ASSOCIACIÓ DE FOTOPERIODISTES KEVLAR 
LA CAIXA DE PENSIONS: 2100 3333 84 2200076273 
 

 
PAS 3 
 
En el moment en que la nostra secretaria tingui constància del pagament, us enviarem la confirmació del mateix. 
 
Consultes del curs 
Per tot tipus de consultes relatives a aspectes administratius i de gestió (inscripcions, pagament, allotjament i/o d’altres) 
podeu contactar amb nosaltres a: info@fotoperiodisteskevlar.org , www.capsdesetmanafotografics.org 
 


