Càmeres fotogràfiques
digitals

Programes de la càmera. És aconsellable
començar pel mode de fotografia en
automàtic (AUTO, en verd ).

Dispositiu d’aplicacions múltiples.
Funció càmera: macro, flash,
autodisparador.
Funció play: visualitzar imatge a
imatge (dreta i esquerra)

Amb el macro, si tracteu una part molt petita d’un objecte, podreu
aconseguir fotografiar textures i difícilment es podrà saber de quin objecte
es tracta.
Que sempre, sense excepció, es dispari el flaix. És convenient per a fer
una il·luminació de farcit, quan es fotografia a contrallum un objecte o
persona.
Flaix anti ulls vermells.
La càmera decideix si cal que es dispari el flaix o no, segons la quantitat de
llum que li arriba.
Mai es dispararà el flaix.

Amb l’autodisparador podrem programar que la càmera faci una fotografia
després de passar uns segons d’haver apretat el botó per fer-la. Ens
caldrà trípode o suport on deixar la càmera si volem sortir a la foto.

Memory stick (pro, duo):És el sistema propi de Sony per a les
seves càmeres.
Compact Flash: Es fan servir en càmeres rèflex digitals; són les
més robustes i ràpides.
Secure Digital (SD): Després de les Compact Flash són les
més utilizades. Són prou estables i fiables. Moltes PDA i telèfons
mòbils també les fan servir.
XD-Picture Card és un format de tarjeta d’Olympus y Fujifilm, que
utilitzen per a les seves càmares de fotos digitals. La XD-Picture
card deu el seu nom a l’emoticona xD que representa una riallada,
com les usades en missatges de text a Internet.
Disc. Tot i ser un model obsolet, la càmera Mavica dels
centres, que funciona amb un disquet de memòria de 1,44 Mb,
és una bona eina per treballar amb l’alumnat més petit. Molt
senzilla per la descàrrega d’imatges, que permet treballar amb
diversos grups alhora, sempre que es disposi de disquetera.

