
                                                                                                                 

 

FORMACIÓ FOTOGRAFIA EN CURS – 2016-2017 

 

Presentació 

Fotografia en curs  és un programa de pedagogia de la fotografia adreçat principalment a nens i 
joves d’entre 8 i 18 anys, implicant diferents agents i àmbits: museus i centres d’art, fotògrafs, 
docents i, molt especialment, els centres educatius. El programa es va iniciar el 2012 amb un 
triple objectiu: transmetre la fotografia com a art, cultura i creació; propiciar el descobriment del 
patrimoni fotogràfic i la fotografia contemporània; crear un retrat col·lectiu del territori a través 
d’una proposta de pràctiques creatives compartides. 

Un dels eixos principals de Fotografia en curs és la formació del professorat, sempre orientada 
a la praxis amb l’alumnat amb l’objectiu de proporcionar metodologies i eines per dur a terme 
activitats concretes en el context educatiu. Per aquest motiu, al llarg de la formació els docents 
experimenten els mateixos processos i pràctiques que es proposa desenvolupar amb l’alumnat. 

Objectius de la formació:  

 Proporcionar les eines creatives, analítiques i metodològiques per desenvolupar 
visionats i pràctiques creatives relacionades amb la fotografia 

 Formar, orientar i assessorar el professorat en les aplicacions transversals de la 
fotografia a diferents matèries curriculars 

 La descoberta i la posada en valor de l’entorn a través dels projectes fotogràfics 

 

Programa 

La formació es desenvolupa en 12 hores presencials distribuïdes en 3 jornades. A més, al llarg 
de tot el curs, l’equip de Fotografia en curs assessorarà el docents en el desenvolupament de 
les pràctiques amb els alumnes. 

 

Primera jornada:  Dimecres 28 de setembre  

 Principis generals: valor de la fotografia en el context educatiu 

 Metodologies de visionat i comentari de fotografies 

 Espais buits: proposta de pràctica creativa i metodologia   

 Taller pràctic 

 

Segona jornada: Dilluns 14 de novembre  

 Anàlisi de les fotografies d'espais buits realitzades pels alumnes 

 Metodologia de comentari, selecció i edició de projectes fotogràfics 

 Els paràmetres fotogràfics: òptiques, diafragma, enfocament, profunditat de camp, 
velocitat. 

 El retrat: proposta de pràctica creativa i metodologia 

 Taller pràctic 

 

Tercera jornada: Dimecres 8 de febrer  

 Anàlisi de les fotografies de retrats realitzades pels alumnes 

 Concepció i edició de projectes fotogràfics documentals 

 Idees i recursos per exposar i publicar les fotografies 



                                                                                                                 
 

 

 

Participants i formadors 

La formació s'adreça a mestres i professors de primària i secundària. 

Nombre màxim de participants: 20 persones.  

La formació és a càrrec d’especialistes en fotografia i didàctica de la fotografia. 

 

Dates, horari, lloc  

Dimecres 28 de setembre, dilluns 14 de novembre i dimecres 8 de febrer, de 16 a 20h. 

A la Universitat Pompeu Fabra  

Edifici Roc Boronat (campus de la Comunicació - Poblenou) 

C. Roc Boronat, 138 

08018 Barcelona 

 

Preu 

40 € / persona  

 

Certificat 

La formació està reconeguda pel Pla de Formació permanent del Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per un total de 30 hores. 

 

Inscripcions i més informació 

abaoaqu@abaoaqu.org / 93.285.31.81 / 676.447.616 

 

Organitza:  

 

 

Amb el suport de: 
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