
                                                                                           
                                                                                  

  1/2 

 

CAPTUREM EL MOVIMENT 
 

 

     
 
 
Objectius 
  
Aquesta activitat pretén explorar les potencialitats creatives i significatives del 
moviment servint-nos de la fotografia. Es vol que els alumnes aprenguin els 
elements bàsics del funcionament de la càmera fotogràfica, i també que siguin 
capaços d’iniciar un procés d’investigació i d’experimentació a l’entorn del 
moviment i del fet de moure’ns. 
 
 
Descripció de l’activitat 
  
*En la primera sessió de l’activitat es proposa explicar el funcionament de la 
càmera fotogràfica i sobretot com funciona la velocitat d’obturació que permet fer 
instantànies o captura els cossos moguts.  
 
*Les dues següents sessions es dediquen a experimentar amb la captació del 
moviment: es proposa fer salts, fer fotografies amb persones quietes i d’altres que 
es mouen i surten mogudes, fer fotografies de llums que es mouen en la foscor, fer 
fotografies estroboscòpiques, fer ràfegues de fotos de persones en moviment, entre 
d’altres. Un cop acabada l’experimentació s’haurien de visionar els resultats i 
comentar els aspectes tècnics i els efectes formals i expressius de les fotografies 
obtingudes.  
 
*Després es donarà als alumnes fotografies de diferents fotògrafs que han treballat 
amb la idea de moviment a nivell fotogràfic. Per parelles els alumnes trien una de 
les fotografies i busquen informació del o la fotògrafa i més fotografies seves que 
tinguin a veure amb el moviment. Al finalitzar la cerca han de tenir una idea clara 
de com l’autor fa les fotografies a nivell tècnic i han d’haver fet interpretacions 
sobre quin ús fa del moviment i del perquè li interessa utilitzar-lo com a element 
creatiu. Aquesta idea s’exposarà i es discutirà amb tot el grup. Per aquesta tasca 
necessitem 2 sessions. 
 
*Finalment de forma individual o per parelles han de desenvolupar un treball de 5 a 
8 fotografies en el qual explorin algun aspecte utilitzant el moviment com a 
element expressiu. Les fotografies han de funcionar com a sèrie o com a treball 
global. Aquesta última part pot ser més o menys aprofundida, es pot reflexionar 
molt sobre la idea del moviment, sobre què representa per a ells, sobre què 
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representa a nivell fins i tot físic, sobre els tipus de moviments (mecànics, 
repetitius, sobre un mateix eix, de translació,...). Al final s’haurien d’exposar o 
visionar els resultats. 
 
 
Recursos emprats  
 

- Càmeres fotogràfiques (millor si es disposa d’alguna càmera réflex, tot i que 
també es poden utilitzar mòbils) i trípode. 
- Espai fosc, objectes o d’altres recursos per a fer algunes de les fotografies. 
- Ordinador i canó per a projectar els resultats. 
- Fotografies dels fotògrafs treballats. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 

Aquesta activitats es pot realitzar de forma individual o en grup. Es requereix una 
important activitat d’experimentació per part de l’alumnat. Si es veu que els 
alumnes els costa experimentar se’ls hauria de pautar més tot el que poden fer o 
provar. És molt important visionar tots els treballs i discutir sobres les fotografies 
dels fotògrafs i sobre la idea de moviment. 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es treballa l’observació i la reflexió. Es treballen continguts conceptuals i tècnics 
relatius a la creació fotogràfica. Es porten a terme processos d’experimentació 
basats en l’assaig i error i en la millora dels resultats fotogràfics obtinguts. Es 
treballa la competència comunicativa audiovisual per la utilització que es fa de la 
captació fotogràfica del moviment 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 o de 3r i 
4t d’ESO d’Educació visual i plàstica. També es pot adaptar a 1r i 2n i a Primària.  
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
 

L’activitat es pot vincular amb l’àrea d’Educació Física, amb continguts de Física i 
amb activitats de dansa o arts escèniques. 
 
 
Documents adjunts 
 

- Fotografies dels fotògrafs: CA_fotografies_moviment.pdf 
- Exemples de treballs: Exemples_treballs.pdf 
- Enllaç al funcionament bàsic de la càmera fotogràfica: (maig2013) 
http://www.xtec.cat/~mplanel4/imatge/camera/camera.htm#5b  


