Fitxa d’activitat
TÍTOL

WorldEsplai Photo
Subtítol

Creem una exposició fotogràfica.

Introducció

Aquesta activitat es realitzarà en dos dissabtes consecutius. En el
primer es faran fotografies que es puguin incloure en varies
categories i en el segon dissabte, es prepararà la presentació a les
famílies i amics.
Desenvolupament
Primer dissabte
Els joves hauran de fer 5 grups de 5-6 persones (es recomana que els grups
siguin petits per tal de que la comunicació sigui més fluida)
Es proporcionarà una càmara analògica d’un sol ús a cada grup que tindrà
20 fotografies per fer.
Es presentaran les següents categories, les quals serviran de temàtica de les
fotografies que cada grup ha de fer:
1. INFÀNCIA
2. MEDIAMBIENT/NATURA
3. RETRATS
4. DESIGUALTATS
5. ESPLAI
Hauran de fer 4 fotos per categoria, de manera que després puguin fer una
tria de les que volen mostrar i descartar les que no els agradi o no hagin
sortit bé.
Abans de sortir, es farà un petit tutorial del funcionament de les càmeres.
Els infants podran voltar pel barri per realitzar les fotografies i tindran 1h30
per poder tornar a l’escola amb el carret acabat.
Durant la setmana posterior al dissabte, es revelaran les fotografies i es
separaran en sobres per grups.
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Segon dissabte
Es tornaran a posar pels grups del dissabte passat i tindran 1h per
decidir quines fotos penjar, quin títol posar-los-hi i escriure una petita
descripció subjectiva de cadascuna.
Cada grup, haurà de posar el nom darrera de la fotografía per saber a
qui correspon.
Finalment, cada grup, penjarà les fotografies titulades i escollides a
una zona destinada a cada categoria. I un cop penjades, les
monitores posaran una etiqueta amb un número a cada una d’elles.
En una segona part de l’activitat, entraran els convidats avisats pels
propis joves, als quals donarem un full amb una graella divida per les
categories, en la que apuntaràn el número de la seva fotografia
preferida de cada categoria.
Un cop acabada la visita, es farà un recompte i s’anomenarà el grup
guanyador de cada categoria.
Avaluació

Avaluació amb els joves
- Què he après?
- Com m’he sentit?
- Què m’emporto d’aquesta activitat?
- Ha canviat alguna opinió meva sobre la societat?
Avaluació de l’activitat
- Tots els grups han penjat una foto de cada categoria?
- Les descripcions i els títols s’han fet a consciència?
- Quines dificultats s’han trobat els joves?
- Què s’emporten els infants d’aquesta activitat?
- Ha estat adequada per l’edat dels joves?
- El temps ha estat suficient?
- El pressupost ha estat adequat?
- S’han assolit els objectius?
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FITXA TÈCNICA
Nombre participants

25-30 joves

Edat recomanada

de 14 a 18 anys

Espai

Exteriors (barri)

Material

càmeres fotogràfiques d’un sol ús

Temps aproximat

dos sessions de 2h30 cadascuna
- Presa de fotografies
- Preparació i realització de l’exposició.

Objectius

⎯

Experimentar a través de la fotografia.

⎯

Plasmar la societat per mitjà d’imatges.

Possibles adaptacions

Fer l’activitat amb càmeres digitals o amb telèfons mòbils i que els infants
s’encarreguin d’imprimir-les.
Engrandir la zona on fer fotos (la ciutat)
Afegir o treure categories o bé adaptar-les a alguna època de l’any (Nadal,
setmana santa…)
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