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Petits reporters 
 
 
 
Objectius* 

  
En educació infantil, l’objectiu primordial és estimular el desenvolupament de 
totes les capacitats, físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants. 
Per això la imatge és un mitja per apropar el nen al medi, per al 
descobriment de la seva pròpia imatge i un fi per a desenvolupar les seves 
habilitats de representació. 
 
Descripció de la proposta* 

  
Les activitats que tot seguit descriurem, són un conjunt de propostes, per 
apropar l’infant a les tecnologies de la informació i la comunicació, 
concretament a la càmera digital. Sovint els infants es troben al marge de l’ús 
d’aquestes tecnologies, són màquines fràgils i d’ús exclusiu dels adults. Aquí 
demostrarem que d’una manera pautada, l’infant també pot fer ús d’aquestes 
eines i al mateix temps el motivarem per fer nous aprenentatges. 
És habitual veure com els nens juguen a fer-se fotos, volen imitar un 
comportament de l’adult molt lligat al seu entorn. Creixen sent el centre dels 
reportatges dels seus pares. Ara volem que siguin ells els reporters i poder 
veure amb els seus ulls, les impressions, les sensacions i allò que més els  
crida l’atenció, durant un temps determinat, el cap de setmana. 
Volem que l’infant descarregui les fotos a l’ordinador, posi un títol al seu 
reportatge, ens expliqui que ha fet el cap de setmana, sigui interrogat pels 
seus companys i escrigui el  nom dels objectes més representatius. 
 
Recursos emprats* 

 
Càmera digital, cable per descarregar les imatges, ordinador amb port USB 
(millor si el port està davant de la torre i no per la part del darrera, ja que no 
podria fer-ho el nen de manera autònoma). Projector i pantalla o pissarra 
digital. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Per poder treballar d’una manera segura amb la càmera digital, primer 
l’infant ha de conèixer el seu funcionament, les seves característiques i les 
seves funcions. Per aconseguir-ho realitzarem un petit projecte on els infants 
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ens diran què saben de les càmeres de fotos, quins tipus coneixen, què poden 
fer amb una càmera de fotos, les parts de la càmera, les característiques, les 
seves funcions... També marcarem unes pautes per al seu ús: com penjar la 
càmera sempre que s’hagi de fer servir, així evitarem que caigui al terra o es 
doni algun cop.  
En la primera reunió amb els pares els explicarem aquest nou projecte, i 
pares i nens signaran un compromís de tenir cura de la càmera digital el cap 
de setmana que estigui al seu càrrec. Al mateix temps demanarem que totes 
les fotos han d’estar fetes per l’infant, i aclarirem que no parlem d’un 
concurs de fotografia, sinó de poder observar i parlar de les experiències del 
nen/a. El treball s’organitza de la manera següent que s’explica 
detalladament en un document adjunt: 
1. TREBALL DE CAMP. EL REPORTER 
2. BUIDEM LA CAMARA 
4. LES PRIMERES IMATGES 
5. EL  REPORTATGE 
6. ESCOLTEM EL REPORTATGE 
 
Capacitats que es treballen de forma destacada 
 
La unitat didàctica està dirigida a l’adquisició de les capacitats següents: la 
comprensió oral i escrita i l’autonomia en l'aprenentatge. Es potencien les 
activitats d’expressió oral, l’estructuració de l’argumentació, l’organització 
de la feina, el treball en equip, la col·laboració entre els alumnes i la reflexió 
compartida. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Educació infantil. Aquesta activitat es realitza actualment a les aules de P4. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
L’eix transversal que es treballa de forma directa en aquesta unitat didàctica 
son les TIC a l’aula; tot i que es poden treballar un gran nombre d’eixos 
transversals, la varietat de temes que poden aportar els infants, ens ajuda a 
treballar-los, algunes vagades de manera implícita i altres de manera 
explícita, com la salut, l’educació viària, el consum, el medi ambient.. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat: programació.doc, presentació.ppt 

 
- Fotografies, vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=KxvbJ5rqTyw 

 


