
Educar la mirada des del fotoperiodisme

Imatge: https://www.xatakafoto.com/opinion/la-fotografia-renace-hoy-o-suenan-los-moviles-con-el-fin-de-las-camaras

Objectius 
• Aprendre a reconèixer la tasca del fotoperiodista

• Llegir imatges, expressar i compartir el seu significat

• Obtenir unes nocions bàsiques de tècnica fotogràfica

• Sensibilitzar l’alumnat sobre l’ús responsable i crític dels telèfons intel·ligents i de les 
xarxes socials 

Descripció de la proposta 
Projecte de treball  trimestral  on s’hi  participa  individualment  i  grupalment.  A l’apartat  teòric
s’exposen les bases del sistema perceptiu de l’ésser humà per tal de reconèixer la percepció
visual com a predominant respecte la resta dels sentits. Seguidament es promou la reflexió
sobre l’educació de l’ull, de la mirada. És en l’intent de respondre aquesta pregunta que ens
aproximem a la fotografia i a la tasca del fotoperiodista. L’apartat pràctic del projecte consta de
diferents activitats:  per una banda,  el  treball  de l’alumnat  convertit  en fotoperiodista que es
vehicula a través de la xarxa  Instagram. Per altra banda, es programa la visita a l’exposició
d’algun fotoperiodista prestigiós, i/o es convida un fotoperiodista en actiu a assistir al centre i fer
una xerrada on parli de la seva tasca.

Aspectes didàctics i metodològics 
L’activitat  pot realitzar-se amb tot el  grup-classe. No és necessari  que l’alumnat faci  ús del
telèfon mòbil  a l’aula.  Només cal disposar d’ordinador  d’aula i  projector  per tal  de revisar i
comentar els resultats que es van obtenint. Pel que fa a l’avaluació, aquesta ha de tenir molt en
compte el resultat final (l’elaboració de fotografies i la interacció de les mateixes) però això no
exclou l’avaluació d’activitats i parcials, l’observació i el seguiment.

Recursos emprats 

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

1 de 2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
https://www.xatakafoto.com/opinion/la-fotografia-renace-hoy-o-suenan-los-moviles-con-el-fin-de-las-camaras


La part pràctica es coordina per mitjà de la xarxa social Instagram: no és necessari ni tan sols
crear un compte propi (si no és el cas que el professorat hi vol intervenir). Simplement acordant
un “hashtag” (per exemple #foto+nomdel’institut+any), ja es poden resseguir les aportacions de
l’alumnat en obert. Per altra banda, en el cas d’assistir a alguna exposició de fotoperiodisme,
els centres culturals, museus, etc., acostument a disposar d’un dossier de la mostra i, fins i tot,
de dossiers didàctics (vegi’s  l’adjunt)
https://www.xatakafoto.com/

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Competències de l’àmbit de cultura i valors ètics. Dimensió sociocultural. Continguts: les obres
literàries  modernes  i  contemporànies,  les  arts  plàstiques  i  les  arts  immaterials,  com  a
expressions  de  comportaments  ètics;  la  diferència  entre  fins  i  mitjans;  la  relació  entre
pensament  i  acció;  els  mitjans  de comunicació  (tractament  de la  informació)  i  informació  i
comunicació en la xarxa; valors i actituds a partir d’un tema democràtic (solidaritat, bé comú,
compromís,  diàleg);  la  xarxa educativa en el  territori  (escoles,  museus,  sales d’art,  centres
artístics, biblioteques, centres esportius, esplais).
Competències  de  l’àmbit  personal.  Dimensions  d’autoconeixement,  aprendre  a  aprendre  i
participació.
Competències de l’àmbit digital. Dimensió comunicació interpersonal i comunicació. Dimensió
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. Continguts: ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de
programes, comunicacions i publicacions, i en la utilització de la informació; normes d cortesia a
la xarxa.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Alumnat de 3r i 4t d’ESO tot i que és aplicable a l’ESO.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Transversalitat entre l’àmbit de cultura i valors i l’àmbit artístic.

Documents adjunts
• Presentació sobre la percepció visual

• Material professorat percepció visual

• Presentació sobre Agustí Centelles

• Dossier sobre Agustí Centelles

• Activitat sobre documental “Noia afganesa i Steve McCurry

• Autoavaluació alumnat

• Competències Personal i Competències CIV

Autoria
Eduard Batlle i Pomar - Departament d’Humanitats de l’INS La Mitjana (Lleida)
#fotomitjana #fotomitjana18
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