Introducció
a
la
fotografia
comercial dels productes de la
pesca i l’aqüicultura
Jornada tècnica
TORTOSA, dimarts 11 de juny de 2019
Presentació
L’òptima
comercialització
dels
productes de la pesca i l’aqüicultura és
clau per a obtenir un bon rendiment
econòmic d’aquestes activitats.
Cada cop és més important la
utilització de bones imatges, tant en
documents de publicitat com en
pàgines web, per fer una bona
promoció dels productes pesquers i
aqüícoles.
La Direcció General de Pesca i Afers
Marítims, conscient de la importància
que té la imatge dels productes de la
pesca i l’aqüicultura per aconseguir
una bona comercialització d’aquests
ha organitzat aquesta jornada tècnica
per donar a conèixer a tothom que hi
estigui
interessat,
les
nocions
teòriques i pràctiques bàsiques per a
obtenir bones imatges comercials dels
productes pesquers i aqüícoles.

Programa
9.00 h Presentació de la jornada
9.30 h Conceptes fotogràfics bàsics. Funcionament d'una càmera,
apertura, velocitat, ISO, profunditat de camp
10.00 h Material fotografia: tipus de càmeres, objectius, filtres, sistemes
d’estabilització i materials d’il·luminació
10.30 h Composició en fotografia per obtenir bones imatges comercials:
conceptes compositius, línia i punt i llenguatge visual
11.00 h Pausa
11.30 h Fotografia de producte en estudi: il·luminació, presentació i
promoció de productes comercials de la pesca i l’aqüicultura
mitjançant un bodegó fotogràfic
12.15 h Sessió pràctica de bodegó fotogràfic amb productes
d’aqüicultura
13.00 h Revelat i gestió eficient del nostre arxiu comercial fotogràfic
amb Adobe Lightroom: importació d’imatges, selecció,
classificació i valoració de la imatge; integració de la imatge
en el nostre arxiu fotogràfic
14.00 h Dinar
15.00 h Sessió pràctica: fotografia en exteriors de muscleres i entorn
aqüícola a la Badia dels alfacs
Desplaçament amb els vehicles dels assistents.
17.30 h Cloenda
Totes les ponències seran impartides pel Sr. Pablo Bou Mira, fotògraf
especialitzat en natura i tècniques creatives en estudi.
Es recomana portar: càmera i trípode; filtres i flashos (opcional); per la tarda
de camp es recomana portar botes d’aigua i repel·lent de mosquits.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
ST del DARP a Terres de l’Ebre  Sala Terres de l’Ebre
Plaça Gerard Vergés, 1
43500 - TORTOSA

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de: jchifre@gencat.cat
(Tel.: 93 444 51 67)
Places limitades a 25
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