Ajuntament Sant Cebrià de Vallalta
Regidoria de Joventut

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT: CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
DATA: 13, 20 i 27 de març, 10 d’abril de 2015
HORA: 18h15 a 20h
LLOC: Punt Jove
ÀREA ORGANITZADORA: Joventut
ALTRES ÀREES COL·LABORADORES:
ENTITATS COL·LABORADORES:
ORGANISMES COL·LABORADORS:
ENTITAT/EMPRESA QUE REALITZA L’ACTIVITAT: DAVID FAJULA JUFRÉ
COST DE L’ACTIVITAT
Despeses
Cap despesa per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.
Ingressos
Donat que l’activitat tenia caràcter econòmic, és a dir, cada participant va pagar
directament al docent la quantitat de 30€ pel nombre total de sessions, el docent ha
ingressat en el compte bancari de l’ajuntament la quantitat de 21€ corresponent al
10% del cost global del curs.
PARTICIPANTS DE L’ACTIVITAT
Han participant 7 persones amb edats compreses entre els 25 i 50 anys.
VALORACIÓ DELS OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
En aquest espai detallem la memòria facilitada a l’Area de Joventut per part del docent
David Fajula:

Breu memòria del curs d’iniciació a la fotografia realitzat
al Punt Jove de Sant Cebrià de Vallalta
Dates: Divendres 13, 20 i 27 de març, 10 d’abril. Horari: 18.15 a 20 h (7 hores)
Curs realitzat per a 7 persones de diferents perfils, amb edats compreses entre els 25 i
els 50 anys, tots ells residents a Sant Cebrià. Un grup molt proactiu, amb inquietuds i
interès en aprendre totes les tècniques comentades durant les classes.
S’han tractat els fonaments del funcionament de la càmera. Zoom, diafragma,
obturador i ISO. Alhora, s’han encarregat una sèrie d’exercicis pràctics per realitzar-los
“a casa” entre setmana. Amb una resposta molt positiva.
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L’espai ha estat idoni, el Punt Jove ofereix la privacitat necessària per a poder
comentar els exercissis i parlar de teoria, i el mida i situació de Sant Cebrià ens ha
permès fer pràctiques pel poble tranquil·lament. Cal justificar la programació amb
horari d’estiu, que ens va permetre tenir llum suficient durant els quatre divendres.
La coordinació per part de l’Ana i l’Ester ha estat magnífica. Quan hem necessitat
quelcom “extra” (exemple pissarra) n’hem pogut disposar. La qualitat d’imatge del
projector també és notable, així com la disposició d’ordinador evitant que el professor
hagi de dur el seu.
La majoria d’alumnes han demanat un curs d’aprofundiment, a poder ser al mateix lloc
i els mateixos horaris. Tot i això, alguns d’ells, per motius de feina no podran repetir-lo.
Així que de tirar-lo endavant, s’hauria de poder ampliar el ventall d’inscrits per a fer-lo
viable.
Atentament,
David Fajula Jufré

