
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 9 i el 31 de maig de 2019

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre el 3 i el 14 de juny de 2019

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula 
entre el 9 de maig i el 14 de juny de 2019

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu 
Campus de Cappont. Edifici Polivalent 
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

Patrocinen:

LA SEU D’URGELL
Del 15 al 19 de juliol de 2019



48U9

LA FOTOGRAFIA I L’UNIVERS DE 
LES ÒPTIQUES. QUINA ÒPTICA 
S’HA D’UTILITZAR EN CADA 
OCASIÓ. TEORIA I PRÀTICA 

Del 17 al 18 de juliol de 2019
La Seu d’Urgell

Curs adreçat a aficionats a la fotografia que vulguin aprendre a uti-
litzar els objectius i entendre per a què serveix cadascun. No es 
requereixen coneixements previs per seguir-lo. La gran quantitat i 
diversitat d’òptiques que hi ha a l’abast de les nostres càmeres (rè-
flex o compactes) és un dels atractius indiscutibles que ofereix la 
fotografia. Per aquest motiu, cal perdre la por als grans angulars, 
ulls de peix, macros, lents fixes, teleobjectius, convertidors (multipli-
cadors), zoom de les càmeres compactes i altres complements. Tots 
permeten desplegar de manera espectacular la mirada creativa del 
fotògraf sobre tot allò que vol captar amb la càmera. Es descobriran 
característiques, aspectes tècnics i, sobretot, conceptes que ajuda-
ran a triar l’objectiu més adequat per millorar la composició desitjada 
en cada ocasió.
El curs combinarà una sessió teòrica amb una altra de pràctica per 
aplicar els coneixements adquirits. Consistirà en un recorregut foto-
gràfic per la Seu d’Urgell per practicar retrats, fotografia d’arquitec-
tura urbana, de paisatge, etc. En la darrera sessió es visionaran i 
comentaran els resultats de l’activitat pràctica. 
El programa pot tenir alguna variació depenent de les necessitats del 
grup i de la meteorologia.

Observacions: Si la càmera que es porta és rèflex, es poden portar 
tots els objectius que es vulguin provar. També es poden portar trípo-
de i disparador, encara que no són imprescindibles. 

Llengua  Català
d’impartició  

Coordinació Araceli Merino Jabato (fotògrafa)
Equip docent Araceli Merino Jabato (fotògrafa)
Durada 10 hores lectives

Espai Centre Cultural les Monges. La Seu d’Urgell
Preu 31,63 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 36,00 € la resta
Places 15

ALLOTJAMENT
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves d’allotjament 
a la Seu d’Urgell

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
973 35 15 11
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

INFORMACIÓ
Activitats paral·leles al curs:

Dijous, 17 de juliol
21.00 h. Concert d’Ensalades i Madrigals del Renaixement català al Castell de 
Castellciutat (FeMAP)
Entrada gratuïta per als matriculats a aquest curs que hi vulguin assistir.

PROGRAMA    

Dimecres 17
Araceli Merino

09.00-13.30 h Sessió teòrica i exemples
Araceli Merino

18.00-21.00 h Pràctica fotogràfica

Dijous 18 
Araceli Merino

09.00-12.00 h Visionament i comentari de les fotografies fetes du-
rant la sortida


