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Curso de fotografía ambiental, IMAXES PARA O CAMBIO SOCIAL
Mellorando a comunicación das organización sociais
OBXECTIVOS
“IMAXES PARA CAMBIAR O MUNDO” consiste en comunicar mellor a través da fotografía, de forma máis clara
e certeira. Contribuíndo a un tecido asociativo máis creible, atractivo e influínte.
O interese do obradoiro está en mellorar as imaxes que enchen as nosas publicacións e que compartimos na
web, blogs, redes sociais, etc. Tanto se somos responsables de comunicación dunha organización, activistas dun
movemento social ou simplemente se somos xente inquieta con ganas de encher as publicacións nas redes
sociais de mensaxe.
Obxectivos transversais:
1.- Espertar o interese e a paixón pola fotografía como técnica artística de expresión e creación.
2.- Dar a coñecer e ensinar a utilizar con fluidez conceptos e ferramentas básicas de fotografía e edición
fotográfica que permitan crear mellores mensaxes.
3.- Crear un espazo de intercambio de coñecementos que perdure máis alá do obradoiro.

PROGRAMA
MÓDULO 1 Acadar imaxes para comunicar mellor: Luz, composición, momento.
Conceptos básicos de fotografía.
Compoñer mellor para imaxes máis impactantes.
Manexo de técnicas básicas
MÓDULO 2 Comunicación para o cambio social: Transmitir mensaxes potentes coas túas imaxes.
Regras para a creación de mensaxes. Relevantes, ordenadas, temáticas.
Imaxes para campañas e de eventos.
Crear imaxes con mensaxe dende “0”
Imaxe de produto para tenda on-line.
MÓDULO 3 Retoque e edición fotográfica:
Selección e organización de imaxes.
Retoques fotográficos básicos.
Crea imaxes para cartelería, deseña paneis e folletos ou pequenos vídeos.
Software Libre e freeware.
MÓDULO 4 Comunicación na rede: Blog, xestión de mailing, galerías de imaxes e redes sociais.
Crea un blog para unha campaña
Xestiona galerías on-line para os teus eventos
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Envía mailing, aprende dos erros e crea Newsletters para os teus seguidores
Outras ferramentas de traballo e comunicación na web
MÓDULO 5 Proxecto final:
Traballo de comunicación sobre campañas ou eventos da túa organización ou proxecto persoal.

IMPARTE O CURSO
Víctor Barro é formador ocupacional, monitor de ocio e tempo libre e educador ambiental. Ademáis de
fotógrafo profesional dende hai 3 anos a tempo completo. Ten máis de 15 anos de experiencia de traballo con
distintas ONG's e movementos sociais a distintos niveis. Desde o voluntario e activismo ata a dirección e xunta
directiva en varias das organizacións nas que participa.
DESTINATARIAS-OS DO CURSO
- Socias-os, militantes e voluntarias-os de organizacións sociais.
- Membros do equipo técnico e dos equipos de coordinación e directivos da organización.
- Público xeral vinculado ao movemento asociativo.
- Persoas interesadas en facer mellores fotografías, máis impactantes e interesantes e mobilizar a súa
creatividade.
DATOS DE INTERESE DO CURSO
DURACIÓN:
15h presenciais
DATAS:
Sábado e domingo, 20 e 21 de abril de 2013
HORARIO:
Sábado de 10 a 14h e de 16h a 21h
Domingo de 10h a 14h e de 16h a 18h
MÁIS INFORMACIÓN
www.ascorcerizas.com info@ascorcerizas.com
Contacto Amigos da Terra: Paula Vidal 986 229 089
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