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1. La representació fotogràfica 
 

1.1. Què és la fotografia? 

Quan ens aproximem a la tasca del fotògraf el primer que hem de preguntar-nos és: Què 

és la fotografia? Definicions de fotografia hi ha moltes, anem a veure algunes de les més 

importants.  

Roland Barthes en la seva obra “Càmera lluïda” ens diu que una 

fotografia pot ser objecte de tres emocions o intencions: fer, experimentar 

i mirar.  

Serge Tisseron analitza la fotografia com a pràctica no 

solament com a imatge. És el testimoni que ha estat en contacte 

però també de la intenció del subjecte que ho ha realitzat.  

John Berger i Jean Mohr en Otra manera de contar ens diuen: El fotógrafo 

elige el suceso que fotografía. Esta elección puede entenderse como una construcción 

cultural. El rechazo de lo que no eligió fotografiar ha despejado, por así decirlo, el 

espacio para esa construcción. La construcción es resultado de una lectura que hace 
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del suceso que tiene delante de sus ojos. Es esta lectura, a menudo intuitiva y muy rápida, la que 

decide la elección del instante que fotografiará. 

 

1.2. La representació 

Tota fotografia és representativa, és a dir, té la intenció de representar, reflectir o 

simbolitzar alguna cosa per part de l’autor.  

La representació depèn de dos factors importants: 
 

⮚ El subjecte que representa 

⮚ L’objecte representat 
 

1.2.1. El subjecte que representa 

El subjecte que representa és aquell que fa la fotografia: el fotògraf.. La fotografia que 

extreu el fotògraf a partir de la seva càmera és la interpretació que aquest fa sobre la realitat, la 

seva forma i visió de veure el món. Per tant, tot fotògraf té una intenció a l’hora de fotografiar. 

Ho podem veure a través d’uns exemples: 

 

En aquesta fotografia de Ian Komac podem veure la visió que dona l’autor del moment 

actual que representa la fotografia. Sembla que tingui la intenció de dir-nos basta, sembla que 

estigui cansat dels crits i l’agressió verbal i conseqüentment es defensi.  
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En aquesta altre fotografia Igor Morski 

reflecteix el transcurs de la vida. És com si l’home 

vell que roman agenollat estigués en la seva etapa 

final de vida i com si d’arrels és tractés (és pot traçar 

un símil/metàfora amb un arbre) donés lloc a 

branques d’on surten diferents etapes de la seva 

vida, com si és tractés d’un repàs a la vida que un va 

viure. És també una configuració del propi jo, sobre 

com els tres períodes més importants de la nostra 

vida configurem la nostra identitat. Perquè no son 

més què el que van ser a la nostra infantesa, allò que 

érem a la nostra edat adulta i allò que ja no serem 

quan morim en l’etapa més vella.  

 

 

 

PROPOSTES D’ACTIVITATS 

  
1. Individualment l’alumne ha de fer un recull de 5 fotos que tingui al mòbil o en alguna 

xarxa social i jerarquitza-les segons la importància que li doni. Després, entre tota la 

classe heu de veure les fotos i l’alumne ha de dir perquè les ha jerarquitzat d’aquesta 

forma, és a dir, explicar el significat i intenció. 

 

2. Proposem realitzar una activitat amb els següent recurs: 

https://www.publico.es/actualidad/siempre-buscando-foto-pudiera-parar.html 

 

Algunes de les preguntes orientadores podem ser: 

- Coneixies abans de llegir l’article aquesta fotografia? 

- Quina impressió has tingut al veure la fotografia per primer cop? Quina és la teva 

impressió sobre la fotografia desprès de llegir l’article? 

- Què representa o simbolisme té la fotografia? 

- Què creus que vol representar l’autor amb aquesta fotografia? L’autor en l’article 

parla de quina va ser la seva intenció al fer la fotografia. Series capaç de explicar-

la? 

- Kim Phúc explicar el que va suposar aquesta foto per ella a l’entrevista. Fes un 

resum amb les teves paraules i explica que opines sobre això.  

 

3. Aquesta activitat està basada i adaptada a partir de l’activitat del moviment Filosofia 

3.18 (Grup Iref) sobre la pintura. En aquest enllaç podeu veure l’activitat original: 

https://www.grupiref.org/#PINTURAIMUSICA en pdf.  
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Es tracta de projectar (o imprimir) una fotografia que doni joc, és a dir, que la intenció 

de l’autor no quedi clara i que admeti diverses perspectives i opinions. Pot, inclòs 

causar controvèrsia o conflicte en l’espectador, o tenir una història al darrere que al 

final de la classe explicarem.  

 

L’objectiu d’aquesta activitat és afavorir l’observació i experiència amb preguntes, de 

tal forma que els alumnes siguin capaços de veure la intenció de l’autor, el que volia 

representar, el que representa i simbolitzar per ells, etc. Pots veure algunes 

d’aquestes preguntes aquí: https://www.grupiref.org/wp-

content/uploads/2014/07/pensar-amb-la-pintura.pdf  

 

Una bona tàctica escollir una bateria de preguntes que representi tot allò que 

t’agradaria que els alumnes poguessin veure en aquesta fotografia. Assigna un color 

a cada pregunta, per exemple: en groc una pregunta sobre que li fa sentir a l’alumne 

al mirar la fotografia, en taronja una pregunta sobre que li provoca, etc. Aquestes 

preguntes relacionada amb un color s’han de repetir de tal forma que siguin varis 

alumnes els que tinguin la mateixa pregunta. Desprès posa-les en una capsa i cada 

alumne haurà d’agafar un paperet i intentar respondre a la pregunta. D’aquesta 

forma tots els que tenen el color taronja donaran una resposta personal a la pregunta 

taronja, tots els que tinguin el groc faran el mateix. Amb aquesta tàctica captem 

l’atenció dels alumnes, desenvolupen els seus sentits i capacitat d’abstracció a la 

vegada que son capaços d’escoltar i veure com un company pot veure coses que a 

simple vista no havia caigut al observar el quadre.  

 

1.2.2. L’objecte representat 

L’objecte representat com el seu nom indica és allò que el fotògraf representa empíricament ja  

sigui un objecte o la realitat. Román Gubern en la seva obra La mirada opulenta distingeix entre 

3 estímuls visuals diferents que percep l’ésser humà, que són: 

● Estímuls procedents del món natural visible 

 

● Productes culturals visibles, ens artificials fabricats per l'ésser humà 
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● Les expressions gestuals que utilitza com a instrument o suport en el cos, però el 

repertori de senyals del qual procedeix en gran part d'una condició social. 

 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS 

 
Proposem explotar cada estímul visual que percep l’ésser humà amb aquestes tres 
activitats: 
 

1. L’alumnat ha d’embarcar-se en una aventura: allunyant-se de la ciutat i endinsant-se 

en la naturalesa. Ha de portar a classe una fotografia de paisatge que representi 

l’estímul visual de la naturalesa, no pot tenir cap element artificial fet per l’home.  

 

2. L’alumne ha de fer una fotografia que representi l’estímul visual de la seva cultura 

fotografiant un objecte que tingui per casa. A classe ha d’explicar que aspecte de la 

seva cultura representa i que significa per a ell. 

 

3. L’alumne una fotografia que representi l’estímul del cos. Per tant, haurà de fer un 

retrat. Potser d’altre alumne, d’ell mateix, d’un familiar o d’un company d’altre classe.  

 

4. Segons el psicòleg Paul Ekman hi ha sis emocions bàsiques universals que té tota 

cultura. L’alumne ho haurà de demostrar. Haurà de buscar a internet quines son 

aquestes emocions i desprès associar cadascuna a una fotografia prèvia que hagi triat. 

Ho ha de fer, però, amb una condició: cadascuna de les emocions té que ser d’una 

cultura diferent (en total 6 emocions = 6 cultures). 

 

1.3. Tipologia fotogràfica o tipus de representació fotogràfica 
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D’intencions i simbologia fotogràfica hi ha tants con punts de vista li vulgui donar 

cadascú, però, tradicionalment, dintre d’allò que vol reflectir el subjecte/fotògraf que fa la foto, 

podem distingir tota una tipologia fotogràfica. A continuació, detallarem els tipus de 

representació fotogràfica que existeixen.  

1.3.1. Fotografia artística 

 

El punt de vista és totalment subjectiu i no s’intenta representar la realitat sinó mostrar 

la visió original i creativa del fotògraf. En aquest tipus de fotografia és indispensable la 

manipulació fotogràfica. 

1.3.2. Fotografia documental 
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Neix amb la intenció de plasmar la realitat en una imatge fitxa. La intenció es informar de forma 

lo més objectiva possible sobre  els diferents aspectes de la vida, formes i condicions de vida de 

les diferents societats. Aquest tipus de fotografia s’utilitza molt com a crítica social. 

1.3.3. La fotografia publicitària 
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La fotografia publicitària és aquella que neix amb la finalitat d'anunciar, donar a conèixer 
i vendre un producte. Va néixer amb l'única intenció de mostrar el que l'anunciant volia vendre 
i fer saber a la gent de la seva existència i ha anat transformant-se en la base més important de 
les campanyes de publicitat. Té 3 característiques:  
 

● Atraure l’atenció del públic 
● Transmetre la idea de l’anunciant a través de la fotografia 
● Encendre el desig del client de voler comprar el producte 

 

1.3.4. Fotografia de moda 
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La fotografia de moda és una part de la fotografia publicitària que s'ha convertit en un 

gènere en si mateix digne d'esment a part. Com a bona fotografia publicitària compleix amb les 

mateixes característiques bàsiques i els mateixos propòsits. Aquests propòsits són: Cridar 

l'atenció del públic, quedar-se en el seu record i sobretot incitar a la compra de l'article 

fotografiat.  

1.3.5. Fotografia de retrat 

És una de les fotografies més esteses. Amb els retrats, no 

només hem de tenir en compte aspectes com la il·luminació, la 

composició o l'enquadrament, sinó que hem d'intentar reflectir la 

personalitat o els sentiments del subjecte retratat. Un bon retrat 

ha de transmetre l'estat d'ànim del subjecte al moment del tret i 

per a això és importantíssim observar a la persona que es pretén 

retratar. 

 

 

 

 

1.3.6. Fotografia Nocturna 
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La fotografia nocturna és una branca de la fotografia que, com el seu nom indica, pren 

les imatges quan arriba la nit. Les condicions de llum determinaran que tècniques i quins 

accessoris seran necessàries per a la fotografia. Les condicions de llum determinaran que 

tècniques i quins accessoris seran necessàries per a la fotografia. Per treure fotos a la nit, hi ha 

un accessori que es fa imprescindible: el trípode. En tenir poca il·luminació, necessitarem obrir 

el diafragma i augmentar la velocitat d'obturació pel que les fotos sortiran, amb total seguretat, 

mogudes si no usem un trípode. Les estrelles, les constel·lacions (osa major, osa menor, etc), la 

lluna, l’aurora boreal, el paisatge, són elements representatius de la fotografia nocturna. 

1.3.7. Fotografia de paisatge 
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Com el seu nom indica aquest tipus de fotografia es dedica a fotografiar la natura, flora 

i fauna sense cap mena d’intervenció per part de l’home ni constructe artificial. S’intenta 

retratar els elements que ens proporciona la natura: llacs, arbres, muntanyes, animals, etc. En 

aquest tipus de fotografia l’època estacional té la seva importància. 

1.3.8. Fotografia subaquàtica 

 



12 
 

 

La fotografia subaquàtica a més de divertida, resulta fascinant. Les fotos que prenem sota l'aigua 
ens ensenyen un món del qual normalment no gaudim i que pot ser sorprenent. Per fer la  
fotografia subaquàtica necessitem un bon equip: 
 

● Cámara submergible 
● Una bona carcassa 
● Un equip d’il·luminació 
● Objectiu lluminós 

 

1.3.9. Fotografia macro 
 

 
 

Aquesta fotografia utilitza un objectiu 

especial anomenat macro. En aquesta 

fotografia ens acostem als objectes 

per tal que la grandària de l’objecte en 

la pel·lícula o el sensor sigui igual o 

superior al que tingui en la vida real. El 

resultat és descobrir multitud de 

detalls aliens a nosaltres en el 

moment de prendre la foto.  
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 

 

1. L’alumne ha d’escollir un estil o tipus de fotografia que més l’agradi realitzar tres 

fotografies per al pròxim dia. Desprès, a classe, ha de dir a quin gènere/estil o 

tipologia pertanyen i explicar quin és l’estil de fotografia que més l’ha agradat.  

 

2. Proposem la creació d’una foto artística amb l’ús d’una app. Algunes apps que podem 

servir per orientar l’activitat les podeu trobar en aquesta web: 

https://www.ticbeat.com/tecnologias/5-apps-para-sacar-fotografias-mas-originales-

con-el-movil/ La gracia d’aquesta proposta d’activitat és fer una fotografia el més 

artística possible per això és recomanable utilitzar Prisma Photo Editor.   

 

2. La pràctica fotogràfica 

 
2.1. L’enquadrament 

Podem definir l'enquadrament  com la 

porció de la realitat que decidim retallar i 

enregistrar. La tria de  l'enquadrament és el 

primer pas per aconseguir una bona fotografia. 

Les càmeres digitals estan equipades amb un 

zoom, un objectiu d'òptica variable, que permet 

triar l'enquadrament, és a dir, la part del que es 

veu que es vol fotografiar. Un bon 

enquadrament s'haurà de decidir en funció del 

que volem destacar i dels missatges que es 

vulguin transmetre. Poden destacar tres tipus de 

plans: plans generals, plans mitjans i primers 

plans 

Plans generals, perquè tenen un significat descriptiu i ajuden a situar l'acció dins l'entorn 

on es produeix  o bé on es troben els subjectes fotografiats.  
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Plans mitjans, perquè tenen  un significat narratiu.  Ajuden a copsar l'acció que estan 

fent els nois i noies. 

 

Primers plans per què són expressius i ajuden a copsar les emocions que es mostren en 

un moment determinat 
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2.1.1. L’enquadrament relacional 

Tant en els plans generals, mitjans o primers plans ha 

d’haver-hi una relació entre els subjectes 

fotografiats i el lloc on es fotografien. La fotografia 

que feu ha de relacionar aquests dos aspectes dins 

d’un mateix enquadrament. A l’hora de decidir 

l’enquadrament caldrà mirar i desplaçar-se fins a 

trobar la forma d’enquadrar simultàniament els 

protagonistes de la història i el lloc de fons que 

emmarca la foto. L’enquadrament ha de reflectir un 

equilibri entre el subjecte fotografiat i l’acció que fa.  

 

 

 

 

PROPOSTA D’ACTIVITAT 

1. Proposem una activitat on els alumnes per parelles de dos tenint en compte el 

concepte d’enquadrament relacional hagin de fer un pla general, un pla mitjà i un 

primer pla. Pot ser d’altre company de classe o, si tenen permís, podem anar al pati a 

fer l’activitat. Una altra opció, si hi ha permís, és sortir als voltants de l’institut i fer les 

fotografies.  

 

2.2. La composició 

La composició es refereix a la 

manera com estan repartits els 

subjectes dins d'una fotografia.  La 

norma de composició estàndard és 

la regla dels terços.  

 

 

Aquesta regla afirma que si es 

divideix l'amplada i l'alçada del requadre de 

la foto en tres parts es creen  quatre punts, 

a les interseccions de les línies 

divisòries,  que estableixen les zones de 

màxima atenció del quadre fotogràfic. 

Aquests punts s'anomenen punts 

auris. Les línies divisòries s'anomenen línies 

àuries. Les zones al voltant dels punts seran 

les zones àuries. En funció d'aquests punts i línies s'hauria de fer la composició de la imatge de 

manera que els elements que es vulgui destacar estiguin situats entorn d'aquests punts o línies. 


