
Photoshop i vídeo per a professionals

Aquest curs treballa la postproducció digital i el retoc amb el programa 
Photoshop. En primer lloc, fa una introducció dels conceptes de base 
de la fotografi a digital, els formats d’imatge i els seus usos i aplicacions.

Dedica un espai important a la gestió del color, així com del blanc i negre; 
a més de tractar el funcionament de les capes i les creacions de perfi ls. 
Tracta també la captura d’imatges des de l’escàner per tal d’obtenir-ne 
el màxim rendiment.

Pel que fa la postproducció explica les eines que s’hi empren i les meto-
dologies de gestió de l’arxiu fotogràfi c. De manera específi ca, treballa el 
raw (negatiu de les imatges digitals) i els programes per processar aquests 
arxius.

La preimpressió i els ajusts previs a la sortida, així com els plug-ins o progra-
mes externs per a Photoshop tanquen el temari d’aquest curs de formació.

Lloc: Sala de Conferències de Premsa del CIPB
         Rambla de Catalunya, 10, 1r. Barcelona

Sessions: 8 sessions, dimarts i dijous, de 18,30 h a 20,30 h (els dies 26 
i 28 d’octubre i 2, 4, 9, 11, 16 i 18 de novembre de 2010).

Ferran Forné 
Es va formar acadèmicament a l’IEFC (Institut d’Estudis 
Fotogràfi cs de Catalunya). Es va especialitzar en post-
producció digital creativa, nu i art i natura. Va passar 
a formar part de l’equip de LaCreativa com a fotògraf 
i post-productor de fotografi a i audiovisuals. Paral.lela-
ment, es va unir al projecte de Silver-Moon, amb el qual 
li va ser atorgat el Premi Lux Or 2009, a la categoria de 
reportatge social.



CONDICIONS GENERALS

�• Tots els cursos descrits són absolutament gratuïts per als professionals en 
atur.

�• Els cursos de Tecnologies de la Informació i la Comunicació al CIFO-La Violeta 
són gratuïts per a tots els qui els realitzin, però, per poder fer la inscripció, els 
sol.licitants han d’estar inscrits com a demandants d’ocupació en l’OTG si són 
aturats, i com a demandants de millora de feina si són treballadors en actiu. Per 
altra banda, no pot haver més del 40% de treballadors en actiu inscrits al curs.

�• El cost per a la resta de cursos és de:

Continguts de qualitat:
 Cursos de 20 hores:
 - 40 euros per a periodistes col·legiats.
 - 60 euros per als no col·legiats.
 Cursos de 40 hores:
 - 75 euros per a periodistes col·legiats.
 - 100 euros per als no col·legiats.

Emprenedors:
 - 15 euros per a periodistes col·legiats.
 - 20 euros per als no col·legiats.

• Està previst un total de 30/35 alumnes per curs.

• Tindran preferència, per ordre d’enumeració, els aturats, els col·legiats i, 
fi nalment, els no col·legiats.

Secretaria del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Telèfon 93.317.19.20 (Sònia Romero - Alicia Llamazares)
Correu electrònic col.legi@periodistes.org
Web www.periodistes.org

Els cursos estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu. Aquets cursos formen part de la programació presentada 
pel Col·legi de Periodistes de Catalunya al Servei d’Ocupació de Catalunya.

L’FSE inverteix en el teu futur.


