
  
              

El barri des dels meus ulls

Objectius
 
- Treballar el text descriptiu des de perspectives properes.
-  Conèixer  i  practicar  de manera bàsica el  llenguatge visual  mitjançant la
fotografia.
-  Ser  capaç de transmetre  sentiments,  pensaments  i  emocions,  des  de  la
imatge i, posteriorment, la paraula.
- Donar importància a l’indret on hi vius per respectar-lo i millorar-lo.
- Treballar el text descriptiu (objectiu i subjectiu).

Descripció de la proposta
 
Es realitza una sortida fotogràfica per captar amb la càmera diferents imatges
que vulguin ensenyar i descriure del barri. Cada alumne realitza unes quantes
fotografies i en tria una per treballar-la.

S’analitza la instantània per poder efectuar, posteriorment, la descripció que
acompanyarà la imatge. Amb totes les activitats s’elabora el llibre “El barri
des dels meus ulls”.

Recursos emprats

Es  treballa  amb  càmeres  fotogràfiques  i  amb  programes  digitals  gratuïts
d’edició d’imatges: 

http://ounae.com/mejores-editores-fotos-online-gratis/

http://es.phixr.com/

Es fa una valoració conjunta en grup el treball realitzat individualment.

Aspectes didàctics i metodològics

Des del llenguatge visual i el textual es treballa la fotografia i la descripció de
forma significativa.

A  partir  de  l’entorn  on  es  troben  i  les  característiques  de  la  imatge  els
alumnes fan unes descripcions diferents i amb diferents intencionalitats. 
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Es fa una valoració conjunta (en grup de 4) dels treballs individuals per poder
consensuar els apartats treballats (fitxa adjunta) i per reflexionar sobre les
diferents maneres de veure el barri, la diversitat de mirades.

L’activitat té una durada de 4 sessions: una que consisteix en una sortida per
realitzar  les  fotografies,  dues  per  treballar  la  descripció  i  millorar-la  i,  la
quarta per fer l’elaboració del llibre digital o en paper.

Continguts, competències que es treballen de forma destacada
 
Aquesta activitat conté un aprenentatge totalment significatiu i que aglutina
diferents aspectes de la vida quotidiana i social.

Es  treballa  l’entorn  i  la  visió  personal,  el  criteri,  els  conceptes  i  els
sentiments, des de perspectives visuals i escrites.

Alumnat a qui s’adreça especialment

4t d’ESO amb inclusió dels diferents nivells curriculars i/o adaptacions. També
es pot incloure l’alumnat de l’AA.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

És una activitat interdisciplinar completa, que dóna importància a l’entorn
més  immediat  i  més  viscut.  I,  la  manera  de  transmetre  allò,  fa  que  es
treballin totes les competències bàsiques.

Documents adjunts

- Material per al professorat: 
- mp_proces_meu_barri
- mp_taula_valorativa_meu_barri

- Material de treball per a l’alumnat:
- ma_taula_covalorativa_meu_barri

- Llibres digitals dels alumnes de 4B i 4C de l’ins Lauro - Les Franqueses del
Vallès:

• “El barri des dels meus ulls” de 4B

http://es.calameo.com/read/0005158364f40f36c2f0a

• “El barri des dels meus ulls” de 4C

http://es.calameo.com/read/000515836c0bb3daec445
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