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Això no significa que 

totes les fotografies hagin d'estar 

descentrades, ja que algunes 

busquen precisament la simetria 

per aconseguir l'harmonia. En el 

següent exemple podem veure-

ho. Encara que la posició dels 

cotxes i de les persones no és 

simètrica, l'edifici està totalment 

centrat. Encara així podem 

observar que la proporció de cel 

és d'un terç respecte a l'altura de 

la foto. 

Un exemple clar de l'ús 

de les línies àuries la trobaríem a 

l'hora de situar l'horitzó dins 

d'una fotografia.  Si busquem 

simetria entre el cel i el terra 

podem situar l'horitzó al centre. 

Si no és així, tractarem de fer 

coincidir l'horitzó amb un dels 

terços verticals. Si li donem més 

importància al terra ho fem coincidir amb el terç superior. Si volem donar importància al cel (per 

exemple perquè hi ha uns núvols cridaners) ajustem l'horitzó al terç inferior. 
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En aquesta sèrie d'imatges veiem que l'horitzó hi és col·locat d'una forma o una altra en funció 

de l'objectiu que es volia aconseguir. En la primera foto es volia donar importància al cel, i per 

això el fotògraf va ajustar l'horitzó al terç inferior. En la segona es volia donar importància a 

terra, així que es va ajustar en el terç superior. En la tercera foto es volia obtenir una simetria 

perfecta entre cel i sòl i per això es va centrar. 

 

2.3. El punt de vista de la càmera  

Quan es parla de punt de vista de 

la càmera es fa referència a la posició on 

està situada en funció de la qual 

s'obtindrà un resultat determinat. 

Si la càmera és més alta que el 

subjecte el resultat serà un pla picat. 

  

Si es troba a la mateixa alçada que la cara del subjecte el pla resultant serà natural.  

 

Si es troba per sota del subjecte, obtindrem un pla contrapicat. 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Com a proposta tenim dues activitats. És recomanable aprofitar l’espai que ens proporcioni 
l’institut (passadissos, aula, pati, etc). Si els alumnes tenen permís i podem sortir pels 
voltants de l’institut amb el professor també és una opció.  
 

1. Es tracta de fer fotografies tenint en compte la regla dels tres terços.  

2. Es tracta de fer fotografies d’un pla natural, pla picat i contrapicat.  

 

2.4. La llum 
 

La llum és molt important a l’hora de fer una fotografia. Sempre que fotografiem 
aprofitem dos tipus de llum:  

 
● La llum natural: És la llum del sol i varia segons les estacions de l’any i l’hora del dia.  

 
 

● La llum artificial: Varia segons quina sigui la seva font (una espelma, una bombeta, 
un fluorescent, etc). 
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Per altra banda, la il·luminació en una fotografia pot ser: 
● Llum difusa o suau: La llum prové de molts punts de llum i és homogènia i fa les 

ombres difuminades i poc nítides. Aconsegueix tons suaus i difuminats. Expressa 
més naturalitat, harmonia i equilibri. 
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● Llum focal o dura: La llum prové d’un sol punt de llum o focus i genera una ombra 
ben definida i fosca. Exagera els volums i les textures. Expressa més dramatisme. 

 

 
 

Per últim, parlarem del flaix. Aquest serveix quan no hi ha prou llum per fer una 
fotografia. Hem d’anar amb compte perquè a vegades fem un ús indiscriminat del flaix sense 
adonar-nos que podem aprofitar perfectament la llum artificial o natural. El flaix també serveix 
per suavitzar la llum que tenim fent-la més difusa.  
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PROPOSTA D’ACTIVITAT 

1. Una de les propostes d’activitat tracta d’aprofitar la llum que tenim al nostre abast: 

natural (si fan les fotos al pati o a classe utilitzant la llum del sol de les finestres inclòs 

les persianes per modular aquesta llum), o artificial (si fan les fotos a la classe 

aprofitant la llum artificial o utilitzen altres eines com una llanterna o la llum del 

mòbil). 

 

3. El reportatge fotogràfic 

 
3.1. Què és un reportatge fotogràfic? 
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S'entén per reportatge fotogràfic un seguit d'imatges que intenten explicar alguna 

realitat, normalment fets i circumstàncies actuals. 

 

En ell, les diferents imatges aporten informació i elaboren un discurs sobre el tema 

tractat. Tot i que les imatges poden tenir valor per elles mateixes tenen sentit en el seu conjunt 

i per això podem dir que conformen una seqüència que ens va explicant aspectes sobre una 

qüestió, també una narració escrita. 

 

Els reportatges solen combinar, en els mitjans de comunicació escrita, les imatges i el 

text, tot i que en algunes publicacions o en altres àmbits com l'expositiu, les fotografies són tan 

sols introduïdes per un petit text orientatiu, essent la seqüència d'imatges la que ens aporta tota 

la informació. 
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3.2. Com fer un reportatge fotogràfic  

3.2.1. La idea 

Va ser Napoleó Bonaparte el primer a dir: “Un bon esbós val més que un discurs llarg”. 

Avui dia aquesta frase es tradueix per “Una imatge val més que mil paraules”. A l’hora de fer un 

bon reportatge fotogràfic cal tenir primer una bona idea, perquè darrere de tota fotografia 

primer hi ha una gran idea. Si hauríem de contra-argumentar a Napoleó Bonaparte li podríem 

dir que realment una bona idea val més que mil imatges.  

Quan engeguem un reportatge fotogràfic cal tenir una bona idea que ho posi en marxa. 

Abans de fer cap fotografia o escriure res cal pensar què volem explicar i com ho explicarem. Per 

tant, cal definir bé el tema que tractarem en el reportatge. A continuació anem a veure diferents 

tipus de reportatge per veure quines idees teníem al darrere. 

3.2.2. Diferents tipus de reportatge 

3.2.2.1. La notícia 

Una notícia es pot convertir en un reportatge si estem disposats a anar al lloc dels fets, 

parlar amb els testimonis, fer unes quantes fotografies o enregistrar imatges en vídeo. Es tracta 

de narrar des de la nostra òptica personal allò que passa cada dia.  
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3.2.2.2. Els canvis 

Reflectir el pas del temps també és una bona idea per un reportatge. Les nostres vides i 

les dels altres estan subjecte a canvis continus: infantesa, adolescència, adultesa, vellesa, etc.  

 

3.2.2.3. La denúncia 
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Un àmbit típic dintre del reportatge fotogràfic és la denúncia. Hi ha situacions que ens 

podem preocupar com per exemple el medi ambient, injustícies comeses per dictadors, la 

guerra, determinades malalties que afectem la població, la pobresa, etc. Podem investigar 

aquests i altres temes i fer un bon reportatge que expliqui què podem fer per resoldre aquestes 

preocupacions. 

 

3.2.2.4. Les persones 

Un altre tipus de reportatge és el dedicat a les persones. Poden ser els nostres veïns o 

familiars (la nostra àvia, per exemple), però també poden ser persones que realitzen 

professions que considerem interessants: els bombers, els forners, etc. Un exemple d’aquest 

tipus de reportatge es pot veure aquí: 

http://www.edu365.cat/eso/catala/videofoto/reportatge/avia.html 

3.2.2.5. Objectes 
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Un reportatge més curiós és el que li dedicaríem a un objecte, perquè hi ha objecte sense 

els quals la nostra vida seria una altra cosa. Per exemple el mòbil, hi ha gent que sense aquest 

objecte no pot viure. Es pot fer un reportatge, per exemple, explicant com era la vida abans del 

mòbil, per aquest reportatge hauries de parlar amb gent que hagi viscut aquesta experiència, 

familiars, veïns, etc. Un altre reportatge podria ser en els avantatges i inconvenients dels nostres 

objectes habituals. Un exemple d’aquest tipus de reportatge el tens aquí:  

http://www.edu365.cat/eso/catala/videofoto/reportatge/sabates.html 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Et proposen un projecte d’un reportatge fotogràfic com a treball final de l’assignatura. El 
reportatge final ha d’anar sobre la ciutat o poble on estigui situat l’institut. En aquest sentit 
seria fenomenal que aprofitessis els recursos dels voltants. T’animen que t’apropis a la 
biblioteca més propera de l’institut on treballes i contactis amb ells. Es tracta d’explicar 
aquest projecte i d’arribar a un acord perquè exposin els projectes fotogràfics dels alumnes. 
Creiem que és una idea engrescadora que agradarà als alumnes. Des de l’institut direcció 
pot fer més propaganda als pares dels alumnes i aquesta és una activitat que pot resultar 
molt maca.  
 
Per tant, es tracta de desenvolupar aquest projecte al llarg de les sessions. Ja que aquest 
apartat tracta de la idea i el tipus de projecte que faran l’exercici encaminat cap a aquest 
objectiu podria ser aquest: 
 

1- Observa i pensa sobre la teva ciutat/poble 

2- Decideix el tema (encara que no ho sembli pot haver-hi molts, des de la naturalesa 

dintre de la ciutat, fins a un gos abandonat del carrer (com a denúncia), o ensenyar 

un ofici propi de la ciutat (policia, bomber, pagès, etc)). Es tracta que tinguin clar la 

idea i el tipus de reportatge que faran. 

3- Després cal que els alumnes pensin sobre el tema i els aspectes que sobre d’ell puguin 

observar i que creguin que es poden tractar a la fotografia.  

 
Si vols fer una cosa més completa i no saps per on començar aquí teniu una plantilla: 
http://www.edu365.cat/eso/catala/videofoto/reportatge/fitxa.pdf 
 

 

3.2.3. Elaboració d’un guió 

Un cop tenim la idea falta plasmar-la. Per fer aquest pas elaborarem un guió en les pròximes 

sessions que configuraran el nostre projecte. Les parts del nostre guió seran: 

● Pensar en el títol i la primera fotografia. 

● Saber que volem mostrar i com ho volem mostrar 

● Seqüenciar les imatges 

● Posar un text o frase a cada fotografia 

● El muntatge del reportatge fotogràfic 

 

3.2.3.1. Pensar en el títol i la primera fotografia 
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Tingueu en compte que l'entrada és molt important, de manera que si no aconsegueix cridar 

l'atenció i despertar l'interès dels possibles lectors haureu fracassat. Per això és bàsic que: 

● PENSEU EN UN TÍTOL que sigui: 

o curt (màxim 6 paraules) 

o original (us suggerim que penseu a jugar amb les paraules) 

o Que tingui un disseny original 

Un bon titular ha d'aconseguir que els espectadors, d'un sol cop d'ull, s'interessin pel 

reportatge. 

 

Però, a més del títol, també podem posar UN TEXT D'ENTRADA, és a dir, una o dues frases que 

resumeixin l'essència del reportatge. Exemples: 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS 

Seguint el fil del reportatge l’alumne haurà de fer la primera foto del seu reportatge 
fotogràfic. Tenint ja el tema escollit ha de pensar quina hauria de ser la seva primera 
fotografia i un text que introdueixi el tema. Per tant: 
 

- Ha de realitzar la primera fotografia (o portat realitzada) 

- Posar-li un títol 

- Pensar unt text que introdueixi el tema.  

 

3.2.3.2. Saber que volem mostrar i com ho volem mostrar 

Saber quin tipus d’imatges que volem fer: tenir en compte l’enquadrament, els plans, els tipus 

de vista, la llum, etc. Els alumnes han de pensar en quin lloc de la seva ciutat o poble volen fer 

les fotografies, pensar en les persones (si les volen incloure) i a qui faran les fotografies, també 

sol·licitar permís si cal.  

PROPOSTA D’ACTIVITAT 
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Primer s’hauria de demanar permís per sortir al carrer. Es tracta que vagin fent fotografies 
que tinguin relació amb el projecte que volen fer.  

 

3.2.3.3. Seqüenciació de les imatges 

Primer, heu de saber ordenar les idees que voleu expressar. Per fer-ho pots dividir la teva idea 

pensant en una seqüència d’imatges. Això es fa en funció de la idea que vols transmetre. Pensa 

en una narració, que vols dir i de seguida sabràs com dir-ho. Sabràs que va primer, segon, etc 

Es tracta de fer una narració a través de les imatges, tenir un fil conductor que expressi la idea 

de les vostres imatges. I saber, que explicar primer, segon, etc. Es pot veure un exemple aquí: 

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/15427/reportatge/fotografic/dia/amb/mossos/

esquadra/garrotxa 

 

3.2.3.4. Posar un text o frase a cada fotografia 

Un cop feta la seqüenciació cal posar un text o frase a cada fotografia. No té per què ser 

necessàriament un text descriptiu, potser una frase inventada d’algun famós, intel·lectual o 

filòsof, un pensament de qui estàs fotografiant, un pensament teu, etc. Tot depèn de quin 

enfocament tingui el teu treball.  

PROPOSTA D’ACTIVITATS 

1. Agafem com a model l’exemple d’abans: 

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/15427/reportatge/fotografic/dia/am

b/mossos/esquadra/garrotxa 

 

I l’alumne ha de seqüenciar les fotografies que té, crear una narració tenim en compte 

la idea, la primera foto i el text.  

 

2. A continuació, pensa un text o una frase per a cada fotografia. S’ha de recordar que 

no fa falta que sigui u text descriptiu.  

 

3.2.3.5. Muntatge del reportatge fotogràfic 

És la part final del projecte, es tracta de muntar tot el que hem fet per tal d’aconseguir 

el producte final. Hem de trobar un sentit narratiu a la nostra composició i desvelar-lo.  

PROPOSTA D’ACTIVITATS 

1. El projecte en si se suposa acabat. Es tracta de procurar el material a l’alumne 

(fotografies impreses, cola, cartolina, fulls, etc) que necessiti i muntar el projecte. Els 

alumnes hauran d’enganxar les fotografies impreses a les cartolines o plastificar-les 

si es prefereix. Un cop fet això ja és podem donar a la biblioteca per tal de fer 

l’exposició artística dels vostres alumnes.  

 

4. La imatge filosòfica 
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4.1. Què ens diuen les imatges? / Què diem amb les imatges? 

Segur que molts cops has sentit que vivim en l’era de la imatge, que una imatge val més 

que mil paraules… però t’has parat mai a pensar què ens diuen les imatges o què diem quan ens 

comuniquem utilitzant imatges. El filòsof Walter Benjamin va escriure al seu llibre “Breu història 

de la fotografia”: 

“S’ha dit que “l’analfabet del futur no serà aquell que no conegui les lletres, sinó qui no 

conegui la fotografia”. Però, no s’ha de considerar de la mateixa manera analfabet al 

fotògraf incapaç de llegir-nos les seves pròpies imatges?” Obres II, 1, p. 403  

 

La Filosofia ens pot ajudar en aquesta tasca d’intentar entendre que diem i que ens 

diuen les imatges que creem i que a la vegada ens creen també a nosaltres. Som lectors, però 

també autors de les imatges que sovint consumim, la pregunta és: per què ho fem? 

4.1.1. Introducció: Plató i les imatges.  

La relació de les imatges i la Filosofia no ha estat 

sempre igual. Recordem el mite de la caverna. Plató 

va considerar que la imatge era la forma més baixa 

del coneixement i fins i tot la més perversa. Per a 

Plató el problema és que l’art imita la natura i en 

aquesta imitació es torna una falsedat, ja que amaga 

el vertader coneixement.  

Però totes les imatges són iguals o algunes ens 

conviden a pensar a veure més enllà de la imatge? 

Com creus que hauria de ser una imatge filosòfica? 

4.1.2 Les funcions de la imatge 

Segons la seva funció podem classificar les imatges i per tant també les fotografies, en els 4 grups 

següents: 

- INFORMATIVA:  Són aquelles que transmeten un 

missatge de forma objectiva, sense realitzar cap 

tipus d’interpretació.  

- EXHORTATIVA: tracten de convèncer  al receptor 

perquè faci allò que transmet el missatge. 

- RECREATIVA:  Tenen com a objectiu principal 

entretenir. 

- ESTÈTICA O EXPRESSIVA:  Les imatges busquen 

expressar un sentiment o un determinat 

concepte. 

PROPOSTA D’ACTIVITATS 

1. Respon a les preguntes: 
 

a) De quin dels tipus anteriors creus que hauria de ser una imatge o fotografia 
filosòfica? Podria ser de més d’un tipus? Justifica la resposta.  
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b) Una imatge sempre val més que mil paraules? 
 
2. Observa aquest fragment de la pel·lícula “They Live” 
https://www.youtube.com/watch?v=Env59z1mMzw:  
 

a) Resumeix en 3 frases que passa 
al fragment. 

b) Creus que el que es veu té a 
veure amb quelcom què passa a 
la nostra societat? 

c) Ens pot ajudar la Filosofia a 
reflexionar sobre les imatges que 
ens envolten? 

 

 


