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Currículum D. Javier Puertas
Javi Puertas é xeógrafo e
fotógrafo de territorios e
natureza.

2-3 maio 2014

É socio da Asociación
Española de Fotografía de
Naturaleza, onde colabora
activamente no Comité de
Conservación.

As súas exposicións “Nuestros parques: territorios
fotográficos”, “Patrimonios Verticales” e “El agua y sus
paisajes” exhibíronse, entre outros espazos, no CENEAM
e en espazos protexidos como os parques naturais do
Alt Pirineu, Cadí-Moixeró e Montsant, en Cataluña, e a
Reserva Natural Foz de Lumbier, en Navarra.
Tamén deseñou e coordinou diferentes eventos e
actividades, concursos, certámenes, visionados e
xornadas.

Organiza

Lugar Castelo de Santa Cruz (Oleiros)
Nº prazas Limitadas
Horario
• Venres 2 de maio: de 17.00 a 20.00 h.
• Sábado 3 de maio: de 9.30 a 13.30 h. e
de 15.00 a 18.00 h.
Inscrición www.ceida.org/formacion
formacion@ceida.org

Máis información: www.territoriosfotograficos.com
Castelo de Sta. Cruz, s/n 15179 Liáns, Oleiros (A Coruña)
Teléfono 981 630 618 Fax 981 614 443
www.ceida.org formacion@ceida.org
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Nos últimos anos impartiu
máis de 500 horas de formación fotográfica,
especialmente fotografía de paisaxes e natureza, en
colaboración con entidades como o Centro de Educación
Ambiental de El Campillo no Parque Regional del
Sureste, Centro de Educación Ambiental Casa de Campo
do Concello de Madrid, a Reserva da Biosfera de la
Sierra de Francia ou o CEIDA de Galicia, entre outros.

CURSO
Iniciación á Fotografía
da Natureza

CURSO Iniciación á Fotografía da Natureza
Obxectivos
O obxectivo deste curso é familiarizar aos participantes
coas principais técnicas de fotografía de natureza e
paisaxes. Proporciona unha base fotográfica sólida para
aproveitar as posibilidades do equipo dixital traballando
en manual, afinando a exposición e mellorando as
composicións, ensaiando o aprendido nas clases teóricas
a pé de terreo.

Destinatarios
•

•

Persoas con interese en sacarlle un maior partido
á súa cámara fotográfica, reflex ou compacta,
interesados en iniciarse na fotografía dixital e, de
maneira particular, na fotografía de territorios e
paisaxes.
Profesionais como empresarios turísticos,
informadores, guías, monitores de natureza, axentes
de desenvolvemento local, dinamizadores sociais,
promotores de actividades culturais... e estudantes
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de ciencias da terra como xeografía, ciencias
ambientais, bioloxía, xeoloxía, forestais ou outras
disciplinas vinculadas ao territorio.

PROGRAMA

Imparte

Dispoñer de equipo fotográfico dixital, cámara reflex ou
compacta, con controles manuais.

17.00 - 17.30
		
17.30 - 18.30
		
		
		
		
		
		
18.30 - 19.00
19.00 - 20.00

Documentación

Sábado 3 de maio

D. Javier Puertas (www.territoriosfotograficos.com)

Participantes
•
•

Número mínimo: 12 participantes
Número máximo: 25 participantes.

Requisitos

Apuntes do profesor, referencias bibliográficas e
colección de referencias electrónicas.
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Matrícula
75 € (cuota xeral)
65 € (socios de ONG conservacionista como
SEO, WWF, ADEGA…).

Castelo de Sta. Cruz, s/n 15179 Liáns, Oleiros (A Coruña)
Teléfono 981 630 618 Fax 981 614 443
www.ceida.org formacion@ceida.org

Venres 2 de maio

9.30 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 13.30
		
		
		
13.30 - 15.00
15.00 – 18.00
		
		
		
		

Presentacións do curso e dos 		
participantes.
O equipo fotográfico, a fotografía 		
dixital:
- Cámaras
- Obxectivos
- Filtros fotográficos
- Estabilización
- Outros.
Descanso
Claves da composición fotográfica.

Exposición: o triángulo fotográfico.
Exposicións creativas.
Descanso
Efectos fotográficos fundamentais:
- Maximizar a profundidade de campo
- Aillar o motivo
- Conxelar vs insinuar o movemento
Descanso Comida
Práctica fotográfica
- Forzando encadres
- Balance de brancos
- Xogando cos filtros
- Explorando a profundidade de campo

