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O obradoiro centra a súa atención nos primitivos mecanismos de xeración da imaxe 
fotográfica. Os e as participantescoñecerán a cámara escura -poistraballarándende o interior 
dunha cámara escura a escala humana-, descubrirán os mecanismos de propagación da luz 
e os principios que rexen a fotosensibilidade, así como os diferentes procesos de formación 
dunha imaxe fotográfica. 

obradoiro SOLARIGRAFÍA

LUZ • TEMPO • SOL
Impartido por Diego López Calvín, Otto Roca y José Oubiña
solarigrafia.com

#AULA+novos

ObrAdOirO GrATUÍTO: iNFOrMACiÓN bÁSiCA

OS NeNOS e NeNAS: 

- experimentarán como a luz se propaga no interior da cámara escura
- Visionarán fragmentos de pezas clásicas da historia do cinema.
- descubrirán os principios da fotografía estenopeica e tamén da solarigrafía
- Construirán a súa cámara estenopeica… 

PerSOAS deSTiNATAriAS: nenas e nenos entre os 8 e os 12 anos

eSPAZO: sala de Conferencias da Planta Baixa da vicerreitoría do Campus de Pontevedra | Casa 
das Campás, Rúa don Filiberto 9-11. 36002 Pontevedra | Tlf: +34 986 80 20 80 | vic.pon@uvigo.es

TeMPOrALiZACiÓN: Duración: 6 horas 

Número de sesións: 2 (tres horas por sesión)

datas:  29 (xoves) e 30 (venres) de xuño

Horario: 10.00h -13.00h

Nº prazas: 25

Modo de selección e inscrición: É preciso que os titores ou tutoras descarguen a inscrición (páxina 
seguinte). Unha vez cumprimentado e firmado, o enviarán vía mail, xunto coa documentación 
requerida e lexible, a info@novoscinemas.com

Tamén poderán entregalo na Casa da Luz dende o día 20 ao 26 de xuño. A selección levarase a 
cabo según a orde de chegada das solicitudes -25 prazas ofertadas- e sempre que se cumpra co 
protocolo esixido. o equipo do festival notificará a aceptación do neno ou nena no obradoiro.

*As actividades rexistraranse gráfica e audiovisualmente. A finalidade destas accións é formar un arquivo 
de natureza fotográfica e audiovisual que será utilizado pola organización do festival para elaborar unha 
serie de pezas documentais que serán exhibidas exclusivamente no contexto do festival.
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iNSCriCiÓN

#AULA+novos

#AULA+NOVOS
OBRADOIRO LUZ•TEMPO•SOL

soLICITAnTE (pai, nai titor/titora): 
Apelidos/nome:         
DnI: 
Teléfono de contacto:        
e-mail: 

soLICITo PRAZA PARA QUE o MEU FILLo/A PARTICIPE no oBRADoIRo 
Apelidos/nome (neno/nena): 
Data de nacemento: 

DoCUMEnTACIÓn REQUERIDA
Fotocopia do DnI (pai, nai titor/a):
Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno/nena:

oBsERvACIÓns DE CADA nEno/nEnA
necesidades especiais, enfermidades, alerxias:

AUToRIZACIÓn
Á ToMA DE REXIsTRo DE IMAXEs FoToGRÁFICAs, AUDIovIsUAIs E sonoRAs 
sI  non
Coa posible aparición do meu fillo/filla para a difusión da actividade 

A QUE o nEno oU nEnA DEsEnvoLvA PARTE DAs ACTIvIDADEs Do oBRADoIRo nA RÚA
sI  non

A QUE o nEno oU nEnA REGREsE sÓ oU soA Ao DoMICILIo 
sI  non

PARA RECoLLER Ao MEnoR
Apelidos/nome:
DnI da persoa que vai recoller ao neno ou a nena ao rematar a actividade:

Pontevedra,            de                   2017 
 

          
(sinatura)
 
Unha vez cumprimentado e firmado, enviar vía mail, xunto coa documentación, a 
info@novoscinemas.com, ou tamén poderán entregalo na Casa da Luz dende o día 20 ao 26 de xuño. 


