Formació
Escoles Agràries

Curs de Photoshop bàsic per al a
presentació de projectes de jardineria
Curs en linia. Del 14 de maig a l’11 de juny de 2021

Presentació i objectius
Curs pràctic destinat preferentment als professionals de la jardineria que en algun moment de la seva
feina necessiten treballar amb fotografies i imatges, i especialment a aquells que es dediquen al disseny
de jardins o al paisatgisme i volen millorar la presentació dels seus projectes.
Photoshop és un programa especialitzat en l’edició d’imatges. És molt complert i àmpliament utilitzat des
de fa anys, degut a la seva versatilitat, facilitat d’ús i gran ventall d’eines disponibles per editar i retocar
les imatges. Permet millorar notablement els projectes de disseny fent que les presentacions adquireixin
un aspecte molt més realista. L'utilitzen professionals de diferents sectors, però sobretot els del món de
la imatge, com fotògrafs, dissenyadors web o dissenyadors gràfics, entre d’altres. Amb els anys el
programa ha anat incorporant diverses millores i eines d’edició, que resulten més intuïtives i fàcils
d’utilitzar.
En aquest curs la docent ensenyarà a utilitzar les principals eines del Photoshop. L’objectiu és que
l’alumne pugui elaborar i presentar un projecte d’inici a fi. El curs és desenvoluparà a base d’exercicis
plantejats per la professora que s’aniran realitzant a classe i permetran anar assolint els següents
aprenentatges:
-

Conèixer l’entorn de treball i la interfície del programa.
Aprendre a editar i retocar imatges.
Treballar amb diferents formats: jpeg, png, pdf, psd, etc.
Treballar amb textures i materials.
Aprendre a combinar imatges per fer muntatges i projectes fotogràfics.

Professorat
Raquel María Macià, arquitecta especialitzada en programes de disseny i d’edició d’imatges

Realització

Inscripcions

Lloc:
CURS EN LÍNIA
Escola Agrària Forestal
Santa Coloma de Farners
Calendari:
Del 14 de maig a l’11 de
juny (divendres)
Horari:
16:00 a 19:00 h
Durada del curs:
15 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal mitjançant el
següent enllaç:
https://forms.gle/EKwdLkDqzFxyKH6M7
Coordinadora:
Sra. Marta Macià,a/e: marta.macia@gencat.cat
Dret d’inscripció: 32 €
Curs adreçat a treballadors en actiu.
Places limitades a 15 alumnes.
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dv. 14 de maig
TEMA 1. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA
Què és Photoshop? Definició de conceptes. Entorn de treball. Barres de menús i comandaments.
Panells d’eines i de control. Obrir i guardar documents. Pràctica.
TEMA 2. TREBALLAR AMB IMATGES
Què és una imatge? Fonaments i formats de la imatge. Controls del color i lluminositat en la imatge.
Primers ajusts: rotació, escalat i retall d’una imatge. Pràctica.
TEMA 3. L’ARXIU. CONCEPTE DE «LIENZO»
Iniciar un document. Obrir un projecte preexistent. Canviar dimensions, rotar i zoom del «lienzo».
Arxius i extensions. Acoblar capes i “arxivar com”. Pràctica
SESSIÓ 2, dv. 21 de maig
TEMA 4. TREBALLAR AMB CAPES
Què són les capes? Estils i màscares de capa. Maneres de fusió. Pràctica..
TEMA 5. SELECCIONS I TRANSFORMACIONS.
Concepte de selecció, Eines de selecció. Seleccionar amb traçats. Menú selecció. Aïllar elements.
Transformar un element seleccionat. Pràctica.
SESSIÓ 3, dv. 28 de maig
TEMA 6. EINES DE MODIFICACIÓ I CORRECCIÓ
L'eina Tampó. El Tampó de motiu. Pinzell corrector, pinzell corrector puntual, “Pegat” i altres.
Desenfocar, enfocar i dit. Sobreexposar, subexposar i esponja. Eina esborrador, ús i opcions. Pràctica.
TEMA 7. TREBALLAR AMB MÀSCARES DE CAPA
Concepte de màscara: introducció als mètodes no destructius. Visibilitat d’una capa i modes de fusió,
Pràctica.
SESSIÓ 4, dv. 4 de juny
TEMA 8. FILTRES
Definició i aplicacions dels filtres. Catàleg de filtres. Aplicar filtres en una àrea determinada. Pràctica.
TEMA9. DIBUIX. FORMES I TRAÇATS
Traçats. Eina forma. Dibuixar amb Traçats. Pràctica.
TEMA 10. TEXT
Eina de text. Convertir text en dibuix. Crear i transformar text. Pràctica.
TEMA 11. LES MESURES EN EL DOCUMENT
Quadrícula. Regles i guies. Guies intel·ligents. Pràctica.
SESSIÓ 5, dv. 11 de juny
TEMA 12. PROJECTE FOTOGRÀFIC
Nocions generals d’un projecte. Configurar Photoshop i Imprimir. Crear un panell. Realitzar collage
fotogràfic. Pràctica/elaborar el projecte final. És imprescindible per obtenir el certificat del curs. Termini
de presentació: 18 de juny.
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