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SESSIÓ FOTOGRÀFICA D’IL.LUMINACIÓ 
 

 

 
 

Objectius 
  
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat experimenti amb les possibilitats de 
la il·luminació en fotografia. Es podran adquirir coneixements sobre l’instrumental, 
els conceptes i les tècniques bàsiques utilitzades en il·luminació i també 
s’experimentarà amb el treball que la llum fa sobre rostres i objectes. 
 
 
Descripció de l’activitat 
  
Es proposa realitzar una sessió fotogràfica d’il·luminació a l’aula. L’aula s’ha de 
convertir en un estudi fotogràfic improvisat. La primera sessió fotogràfica (1h) es 
fa amb tot el grup classe i ha de ser guiada pel professor que anirà donant 
indicacions de com s’han d’il·luminar els models (mateixos alumnes o objectes). Es 
pretén que els alumnes es comencin a familiaritzar amb conceptes i recursos bàsics 
d’il·luminació (característiques de la llum, forma de propagació, situació dels 
punts de llum, etc.). Perquè els alumnes puguin veure el que s’experimenta es farà 
un circuït tancat amb la càmera fotogràfica connectada a un monitor. En la 
següent sessió (1h), es poden fer grupets col·locats en diferents extrems de l’aula 
perquè cada un experimenti lliurement amb les pròpies càmeres i llums casolans. 
Finalment s’aconsella fer una tria de les fotografies i visionar-les per comentar els 
aspectes tècnics i estètics que s’han aconseguit amb la il·luminació (1h). Es pot 
complementar amb un treball individual a casa, il·luminant un objecte de diferents 
maneres o rostres. 
 
 
Recursos emprats 
 

- Espai fosc i una mica lliure de mobles. 
- Tela negra (i també si es vol tela blanca) per fer de fons. 
- Trípode. 
- Càmera fotogràfica tipus réflex amb funció manual per triar el diafragma 
  (Es poden utilitzar d’altre tipus de càmeres amb menys funcions). 
- Monitor per endollar la càmera i veure en directe el que es fotografiarà. 
- Tres o quatre llums d’escriptori (tipus flexo) o focus si se’n disposa. 
- Allargadors per endollar els llums. 
- Cartolines/cartó blanc gran o làmina de pórexpan (per rebotar la llum)  
- Paper vegetal A3 o roba tipus gassa blanca (per difondre la llum). 
- Filtres de colors si se’n disposa. 
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Aspectes didàctics i metodològics 
 

Des de l’inici de l’activitat és molt important organitzar el grup establint càrrecs 
que poden ser rotatius (càmera i ajudant de càmera, foquistes, encarregats dels 
materials de difusió, models...). També és important organitzar bé l’espai amb una 
zona lliure per al model i els focus i una zona on els altres alumnes puguin seure. 
És difícil desenvolupar aquesta activitat amb 30 alumnes, com a màxim haurien de 
ser uns 20. El professor dóna instruccions, orienta i va descrivint i posant nom a tot 
el que es va provant. 
 

Després d’aquesta sessió, és important visionar les fotografies fetes per comentar-
ne els aspectes tècnics d’il·luminació i fer-ne una valoració. Cal valorar com la 
llum transforma els objectes, els fa més plans o els dóna volum, en destaca les 
textures o relleus, en satura o empal·lideix els colors i també veure els canvis 
expressius dels rostres. 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Experimentar amb les possibilitats creatives i significatives de la llum. 
Ser capaç de planificar un disseny d’il·luminació. 
Conèixer i saber utilitzar l’instrumental d’il·luminació a l’abast. 
Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. 
Dominar els paràmetres de control de la llum de la càmera fotogràfica. 
Modelar cossos i superfícies a través de la llum. 
Aplicar les possibilitats de la il·luminació per a finalitats narratives, dramàtiques, 
estètiques i semàntiques.  
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

L’activitat està pensada per alumnes de Cultura Audiovisual del Batxillerat, però es 
pot adaptar a alumnes de Secundària i Primària.  
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
 

L’àrea de treball de l’activitat és l’Educació visual i plàstica, tot i que pot ser 
utilitzada en qualsevol projecte audiovisual que realitzi el centre. 
 
 
Documents adjunts  
 

- Llistat de proves per fer a la sessió: Llistat_proves_il.luminació.pdf 
- Disseny de la il·luminació: Disseny_il.luminació.pdf 
- Exemples de fotografies: Exemples_fotografies.pdf 


