
PROCÉS DE LES FOTOGRAFIES: 
 

1. Demanar als alumnes que busquin per casa i amb col·laboració dels avis, tiets... diferents 

fotografies on es vegin imatges antigues de la ciutat de Mataró. 

Es recomana escanejar-les amb alta qualitat. 

 

 
2. Les fotografies serviran per diferents coses: per treballar la seva localització, per confeccionar 

panells per a l´exposició, per treballar la retrofotografia i per un muntatge audiovisual. 
 

 
3. Per treballar la localització: 

A l´aula es projectaran i hauran d´esbrinar a quin carrer o zona de la ciutat es correspon fixant-se 
amb els diferents detalls que els recordin a l´actualitat. 
Després, per comissions /grups de treball se´ls donarà unes quantes fotografies amb la 
localització de cadascuna d´elles i hauran de sortir de l´institut a buscar aquell indret on es va fer 
la fotografia i tornar a fer-la des de el punt exacte. 
Aquí hi ha dues opcions: 
(A) Fer una fotografia des de el mateix punt però que es mostri el paisatge actual, 
(B) Fer una fotografia des de el mateix punt però integrant la fotografia antiga fent que quadri 

una amb l´altre (retrofotografia) 
 

Exemple A: 
 

 
 
Exemples B: 
 

 
 



 
4. Per treballar la retrofotografia: 

Per explicar als alumnes que és la retrofotografia els projectem aquests dos enllaços i els animem 
a sortir amb les fotos antigues de Mataró a veure si obtenen bons resultats. 

 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/ayer-hoy-misma-imagen-retrofotografia/2819303/ 

 

https://danivideoscortos.wordpress.com/2015/11/28/retrofotografia-como-conseguir-un-buen-
resultado/ 

 

Aquest seria un bon exemple aconseguit per els nostres alumnes: 

 

 
 

 
5. Per confeccionar els panells per a l´exposició: 

 
Un cop fetes i revisades que estiguin correctes totes les fotografies fetes, s´aparellen amb la 
fotografia antiga corresponent per confeccionar els panells. 
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6. Per el muntatge audiovisual: 

De mentre la gent passeja mirant les fotos de l´exposició, en una pantalla gran es projecten en 
bucle totes les fotos que tenim tan antigues com les parelles actuals, més les dels avis 
protagonistes. 
Aquest muntatge s´acompanya amb música dels anys 60, 70 i 80. 

 
 


