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Una proposta educativa de CliCme per a les escoles.



La Fotoescola és una proposta educativa fotogràfica, per descobrir als alumnes els principis 
físics, químics, així com plàstics de les imatges i de les noves tecnologies del mitjà fotogràfic, que 
esdevindran recursos per a la creació, la recerca i l’aprenentatge, experimentant-los a partir del 
joc o de la descoberta, construint projectes transversals en la mateixa escola.

Us proposem fer-ho al llarg del curs, treballant amb diverses tècniques i recursos fotogràfics, que 
esdevindran l’eix vertebrador dels currículums treballats. Aconseguirem que l’alumnat construeixi 
una nova mirada amb la fotografia, com a eina d’aproximació i reflexió vers el seu entorn, amb les 
eines analògiques i digitals actuals que actualment tenen al seu abast.

A partir de les temàtiques proposades que vehicularem conjuntament, desenvoluparem aquests 
projectes per mitjà de diferents activitats, que els ajudin a descobrir i construir el seu coneixement.

Les activitats de la fotoescola

- A qui s’adrecen?
Als cicles de Primària i Secundària.

- Quins continguts es treballen? 

Projecte ‘‘Retrata’t’’ és un programa d’iniciació a la fotografia de retrat, un mitjà de sensibilitza-
ció vers l’entorn que ens remet a alguna cosa molt propera: nosaltres mateixos i els altres, el qui 
sóc? I el, com som?, quin és el nostre entorn?, i com ens hi relacionem? 

Projecte  ‘‘Entorns Fotogràfics’’ és un programa de treball fotogràfic d’investigació, un espai 
de reflexió i de descoberta del nostre entorn a través de les imatges i l’escriptura. Es tracta d’una 
descoberta creativa i reflexiva de la fotografia, a partir del vincle entre pràctica fotogràfica i ex-
ploració de la ciutat.

- Com treballem?
La Fotoescola conté un programa de projectes a escollir, adaptables als diferents cursos i eixos 
curriculars. Un cop els mestres han escollit la seva temàtica, ens trobem en una reunió, per definir 
entre tots les línies de treball, i com afrontar el projecte. Partint d’unes metodologies i uns principis 
comuns, es dissenya un programa de pràctiques i visionats comú a totes les escoles participants. 
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Els i les mestres participants formen un grup de treball, que es reuneix amb CliCme tres vegades 
l’any en jornades de 3 hores aproximadament, per reflexionar sobre les activitats i les metodolo-
gies desenvolupades, així com els resultats que es van obtenint. Durant aquestes sessions també 
es donen eines, recursos pedagògics com fitxes de treball, dossiers etc., per al desenvolupament 
de les pràctiques.

Les activitats realitzades, així com els processos i les reflexions sorgides a partir de les pràctiques, 
es publiquen al blog comú de “La Fotoescola”. Cada mestre/a publicarà els continguts del seu 
taller, així com les imatges o treballs dels alumnes que consideri interessants..

- Qui els imparteix?
Els tallers, els desenvolupen els i les mestres dels centres, amb la intervenció puntual de l’equip 
de CliCme, que supervisarem el projecte.

- Quin equipament requereix l’escola?
Els tallers es duen a terme amb el material de què disposi l’escola: càmeres fotogràfiques, taule-
tes, ordinadors, projectors, aula d’informàtica, impressores, ampliadores, adaptant els projectes a 
la seva disponibilitat.

- Quin és el calendari?
El programa es desenvolupa durant tot el curs escolar, podent ser un projecte trimestral, o de tot 
el curs (6 mesos).

· Formació dels docents
Per tal d’ajudar als mestres en la seva formació i reciclatge en els àmbits de la fotografia i el treball 
amb les imatges, els proposem:

- Formar un grup de treball conjunt, que es reunirà tres cops al llarg del curs escolar, en jornades 
de 4 hores per tal de definir, reflexionar i extreure conclusions de les pràctiques i les metodologies 
desenvolupades. En el transcurs d’aquestes sessions els proporcionarem un dossier de recursos 
pedagògics i metodològics.  

- Publicar un blog que serveixi per expressar dubtes, opinions o suggeriments, fruit del desenvo-
lupament de les pràctiques, que serveixi per obrir debats al respecte.

Treball a les escoles amb els nens i nenes
Projecte trimestral: 3 tutories amb els nens i nenes de 2 hores. 
Projecte de tot curs (sis mesos): 6 tutories amb els nens i nenes de 2 hores. 



PROJECTE RETRATA’T Tallers de descobriment i creació fotogràfica          

Adreçat a l’alumnat de Primària, Secundària.

LES IMATGES SÓN EINES PER DEFINIR-NOS, MOSTRAR-NOS I COMUNICAR-NOS, partint 
d’aquesta idea, proposem un treball de fotografia amb les escoles a on explorem el gènere del 
retrat. Gènere fotogràfic, que reuneix tot un seguit d’iniciatives artístiques, que giren entorn de la 
idea de mostrar les característiques físiques, l’expressió, personalitat, i estat d’ànim de la persona 
o persones que apareixen en les fotografies. 

El retrat en definitiva ens remet a alguna cosa molt propera: 

nosaltres mateixos i els altres, el qui sóc?, i el com som?

Síntesi de continguts:
Per mitjà d’artistes actuals i del passat que conformen el gènere del retrat fotogràfic, explorem 
diversos conceptes com ara el pla, la il·luminació, l’enquadrament, el color, l’expressió, l’escena 
i l’autoretrat. Realitzarem una pràctica del retrat en un “set fotogràfic” en què posarem en joc els 
aspectes treballats. També abordarem la creació de texts, a partir d’un retrat per a acabar confeccionant 
un díptic fotografia-text.
Explorar i percebre, interpretar i crear seran els àmbits en els quals ens centrarem per a la nostra 
creació artística, pel que fa al desenvolupament de capacitats de reconeixement visual i corporal, 
així com el coneixement i gaudir de produccions plàstiques, o l’expressió d’idees i sentiments, per
mitjà del coneixement i l’ús de diferents codis i tècniques.

Objectius
• Aproximar els participants a la fotografia, entesa com a art, cultura i testimoni visual.
• Analitzar detalladament alguns dels retrats plantejats, intentant comprendre les tries dels fotògrafs.
• Fer una experiència pràctica i creativa de la construcció d’un retrat.
• Descobrir o aprofundir en les decisions fotogràfiques que es posen en joc en un retrat, interrogant-se 
pels processos de creació que hi ha darrere.
• Motivar la reflexió, desenvolupant un pensament crític, obert i flexible.
• Donar les eines bàsiques i necessàries perquè l’alumne aprengui coneixements per obtenir retrats 
originals, i desenvolupar un llenguatge propi. Promoure la iniciativa personal, la imaginació i la 
creativitat.
• Adquirir la capacitat d’interpretar i representar el món: aprendre a percebre, però també a 
produir a partir del coneixement i de la comprensió de si mateix i del seu entorn i a entendre les 
imatges com una representació de la realitat.

Competències transversals
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
• Competència artística i cultural 
• Tractament de la informació i competència digital 
• Competència d’aprendre a aprendre 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal



PROJECTE ENTORNS FOTOGRÀFICS Tallers de descobriment i creació fotogràfica

Adreçat a l’alumnat de Primària, Secundària.

PROPOSEM UNA DESCOBERTA CREATIVA I REFLEXIVA DE LA FOTOGRAFIA, A PARTIR 
DEL VINCLE ENTRE PRÀCTICA FOTOGRÀFICA I EXPLORACIÓ DE LA CIUTAT.
El projecte es planteja des d’un doble vessant: d’una banda, com una exploració de les eleccions 
expressives de la fotografia i, per l’altre, com una recerca sobre la ciutat i els seus espais a través 
de la creació fotogràfica.
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una reflexió sobre la manera d’interpretar l’espai 
urbà, des de múltiples perspectives i disciplines artístic-teòriques, desenvolupant la creativitat, el 
treball en equip, fomentant l’esperit crític vers allò que estem realitzant o observem. Tot estimulant 
la capacitat de representació dels diferents aspectes de la realitat que ens envolta.
La proposta rau a construir un projecte participatiu, dinàmic, globalitzador, inclusiu, prou senzill 
per a ser extrapolable a totes les escoles de la ciutat.
També té una gran rellevància des de la perspectiva social i cultural, ja que les manifestacions ar-
tístiques no són generadores només d’espais de coneixement, sinó també d’espais d’experiència 
dins l’entorn proper (centre escolar, barri, poble, ciutat…) i de diàleg amb altres manifestacions 
artístiques i culturals del món.

Síntesi de continguts:
1 Empremtes en l’espai urbà. El Fotograma com a creació de l’univers propi.
2. Escenaris reals: arquitectures canviants. Treball amb escriptura i fotografia.

3. Escenaris virtuals: arquitectures reals. Treball amb Googlemaps i fotografia

Objectius 
• Utilitzar representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals.
• Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la informació i la   
   comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les tecnologies.
• Aproximar els participants a la fotografia, entesa com a art i com a cultura.
• Descoberta de l’entorn urbà. 
• Motivar la reflexió entorn la idea d’espais vitals, experiències i entorns.
• Donar les eines bàsiques i necessàries perquè l’alumne aprengui coneixements per obtenir fotografies                
originals, i desenvolupar un llenguatge propi.
• Desenvolupar el treball en equip
• Donar visibilitat al patrimoni històric, físic, humà de la ciutat amb la seva riquesa i pluralitat.

Competències transversals 
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
• Competència social i ciutadana 
•  Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
•  Competència artística i cultural 
• Tractament de la informació i competència digital 
• Competència d’aprendre a aprendre 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal



PRESSUPOST

PROJECTE trimestral 

Concepció i coordinació del projecte
(Inclou crear i fer seguiment del blog educatiu).......................450 euros

Tutories als nens i nenes 3 tutories amb nens de 2 hores....300 euros

Tutories equip docent: mestres 2 tutories de 3 hores...........300 euros (els donem material didàctic)

Crear dossier recursos pedagògics ………………..…........ 250 euros

PROJECTE tot curs (sis mesos)

Concepció i coordinació del projecte
(Inclou crear i fer seguiment del blog educatiu).......................600 euros

Tutories als nens i nenes 6 tutories de 2 hores.....................600 euros

Tutories equip docent: mestres 3 tutories de 3 hores...........450 euros (els donem material didàctic)

Crear dossier recursos pedagògics ……………………...... 250 euros

CliCme·Petites Experiències Fotogràfiques és un espai per a la creació fotogràfica, treballem 
per l’educació, la formació i la producció de continguts. Emprem la imatge com a eix vertebrador 
de les nostres activitats. L’ús del medi fotogràfic i les seves diverses possibilitats tècniques, ens 
permet experimentar, observar i arribar a treballar la fotografia en àmbits i situacions molt diferents.

· La voluntat pedagògica del nostre projecte és educar l’ull, educar l’actitud fotogràfica.
· Creem activitats per potenciar l’experimentació i el pensament fotogràfic.
· Aprenem junts a mirar i a treballar amb els nous llenguatges i formats de la fotografia.
· Experimentem amb els diferents elements i formats del mitjà fotogràfic...
· Cerquem experiències plàstiques, sensorials, analítiques i de recerca, que esdevinguin un joc i    
  una descoberta per qualsevol públic.
· Construïm una mirada crítica; Mirar. Veure. Pensar. Explicar i Fotografiar són eines presents  
  en cada activitat.

La nostra web: www.clicme.es                                        
El nostre correu: hola@clicme.es
El nostre blog: www.clicmeblog.blogspot.com
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