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1. A QUI VA ADREÇAT: 

 
 
Centres d’Estudis de Secundària de qualsevol barri de la ciutat, en risc d’exclusió social o 
d’abandonament dels estudis, amb conflictivitat o falta de medis.  Pot incorporar-se en horari lectiu o 
extrescolar. 
 

 
 
2. OBJECTIUS: 

 
 
. Introduir als joves en les noves tecnologies i el sector de la imatge fotogràfica. 

 
. Ocupar un període de temps que amb les retallades ha quedat buit, afavorint la seva incorporació 

al mercat laboral. 
 
. Estimular-los, dinamitzant la seva formació educativa, en un àmbit , com és la fotografia, que els 

resulta molt atractiu. 
 
. Motivar als alumnes i reforçar la seva autoestima enfortint la seva formació, dotant de més capa- 

citats a aquest col·lectiu. 
 
. Sensibilitzar-los cap al seu entorn tant humà com urbà, establint a partir de l’observació i la pràctica 

fotogràfica, establint una nova relació amb ells. 
 
. Afavorir la identificació amb el barri, creant lligams afectius i de respecte cap al paisatge urbà, per 
mitjà de l’apropiació de l’entorn amb les seves imatges, i la interpretació de la seva mirada.  

 
 
 
3. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: 

 
 
Proposem treballar amb adolescents de qualsevol barri més deprimit de la ciutat, duent les nostres 

propostes als Instituts, per realitzar-les fora de l’horari lectiu, a partir de les 3 de la tarda, dos cops 

per setmana, per a tenir continuïtat en la formació i el seguiment, i per arribar a confeccionar un 

projecte personal. 

 
 
Treballarem amb la tècnica fotogràfica i les imatges  com a elements d’aprenentatge i estimulació de 

la seva creativitat i  curiositat. Cercarem amb ells l’autoafirmació i la identificació amb l’entorn urbà 

en què viuen, redescobrint-lo alhora que fan créixer la seva educació i capacitats. 

 
 
La nostra idea seria dur aquesta proposta als centres de secundària, tot i que podem comptar amb la 

col·laboració de certes institucions amb qui hem treballat, que poden acollir el projecte, i cedir-nos 



ocasionalment material o espais, així com col·laborar en algun moment del seu desenvolupament: 

MACBA, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, CCCB, Centre Cívic Pati LLimona. 

 

 

4. CONTINGUTS. ÀMBITS DE TREBALL: 
 
 
BLOC 1: EL PROPI CONEIXEMENT, LA VALORACIÓ I EL RESPECTE 

 
 
El retrat i l’Autoretrat: l’individu, el grup, la família, el gènere, el grup racial, l’edat. 

 
 
En aquest moment inicial d’aprenentatge tècnic de la fotografia, els alumnes copsaran imatges de 

com es veuen, com miren a altres persones del seu entorn, exercici que els servirà per aprofundir tot 

reflexionant al voltant de la identitat pròpia, aliena i dels col·lectius. 

 

BLOC 2: IDENTIFICACIÓ I DESCOBERTA AMB EL BARRI 
 
 
Els adolescents començaran a dominar el medi fotogràfic, fet que els permetrà  treballar de manera 

més autònoma, sortint de l’escola. 
 
Provocarem la relació i descoberta de l’alumne davant el seu entorn urbà, que el pot resultar poc 

atractiu o inassequible, per la tecnificació i les reestructuracions socials, en un context de crisi social, 

econòmica i de valors, d’una cultura que sovint no li és pròpia, o no forma part de la seva herència 

familiar. 
 
Amb la fotografia pot tenir un apropament diferent als àmbits ciutadans i al seu entorn immediat, 

observant-los, identificant el seu passat, establint noves connexions, alhora que incrementant la seva 

formació i apropament al món laboral. 

 
 
2.1. ESCENARIS REALS: ARQUITECTURES CANVIANTS. 

 
Treball  amb escriptura i  fotografia. 
 

 
Descoberta de l’entorn urbà, des de la doble visió dels adolescents i de la gent gran del seu barri: 

Testimoniatge versus interpretació. 

Aquesta és una proposta adreçada als joves i gent gran del barri del Raval. Farem un treball de 

correspondències entre aquests dos col·lectius. Els alumnes participants treballaran copsant imatges 

amb càmeres fotogràfiques, agafant notes escrites o dibuixos, descobrint aspectes de la vida i 

l’evolució de la seva ciutat o l’entorn més immediat, a partir de la seva experiència recent i del 

contrast del testimoni que els aportarà la visió dels avis del seu barri.  



Crearem una sinergia de correspondències i diàlegs entre joves i grans, confrontant dues mirades, 

‘’aparentment’’ distants en el temps, un escenari actual d’arquitectures canviants. 

 

2.2. EMPREMTES EN L’ESPAI URBÀ.  

El fotograma com a creació de l ’univers propi.   

Projecte fotogràfic on a partir de la realització d’uns recorreguts pel barri, recollirem ‘’mostres’’al 

carrer per tal de construir amb els fotogrames, una identitat de l’espai/lloc públic personal. Els reco- 

rreguts vitals dels alumnes pel barri quedaran recollits en fotogrames. (Un fotograma és una imatge 

fotogràfica feta sense càmera i que s’ha obtingut posant objectes directament sobre una superfície 

d’un material fotosensible, com ara el paper fotogràfic, i exposant-lo a la llum. El resultat és una 

imatge en negatiu de tons variats, segons la transparència dels objectes emprats. Les zones del 

paper que no han rebut llum apareixen en blanc; les exposades a través d’objectes transparents o 

semitransparents apareixen en gris i en el cas d’objectes opacs apareixen en negre. ) 

Aquest projecte busca el diàleg entre l’experiència vital del barri i l’acte de recollir objectes o coses 

vàries del carrer, que ens serviran com a documents configuradors de la pell del barri. Farem 

d’espigoladors i espigoladores com proposava Agnès Varda en el seu documental (Les glaneurs et la 

glaneuse, 2000). 

 
 
BLOC 3: LA FOTOGRAFIA I LES EINES TIC PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE 

 
 
En aquest moment l’alumne ja ha assolit uns coneixements i una experiència suficients per a elaborar 

un petit projecte personal, que exposarà a l’escola, el centre cívic del barri o  en alguna entitat 

cultural significativa de la zona, per donar visibilitat a la seva feina i recorregut. 
 
Paral·lelament crearem amb els alumnes un blog en el qual apareguin els treballs de tots, les 

anotacions i experiències derivades del projecte, i que es mostri conjuntament en l’exposició final. 

Podem construir narracions individuals en forma de fotollibre. 

 
Aquesta mostra servirà per tancar el projecte, i apropar-lo a la resta de l’alumnat de l’escola i al 

públic en general. Pretén també, fer palesa l’efectivitat de la formació com a medi perquè aquests 

joves amb pocs recursos, puguin enriquir la seva experiència i els seus coneixements a través dels 

seus coneixements i recursos, alhora que apropant-los també a les tecnologies de la informació i  

resulta molt atractiva, donat el seu dinamisme, instantaneïtat,i baix cost, ampliant els seus 

coneixements i recursos, alhora que apropant-los també a les tecnologies de la informació. 



 

CliCme·PetitesExperiènciesFotogràfiques 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 molt diferents. 

 
 
Per tal de conèixer millor la nostra tasca, podeu consultar : www.clicme.es  

 
Per trobar-nos: hola@clicme.es 
 
 www.clicme.es www.clicmeblog.blogger.com 
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