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Dades del centre 

Nom IES CASTELL D’ESTELA 

Adreça Pujada de l’estació n.4 

Població i CP 17170 Amer 

Telèfon 972.43.03.47                iescastelldestela@xtec.cat 

Descripció del treball 

Etapa Educació Secundària Postobligatòria 

Modalitat Fotografia 

Persona 
responsable 

Montserrat Planella i Serra    mplanel4@xtec.cat 

 
 
Objectius del treball 
 

1. Realitzar una sèrie de retrats de llibres d’algun autor clàssic de la literatura catalana o 
universal. 

2. Estudiar el contingut de l’obra literària i fer una síntesi del seu contingut o temàtica a 
través del mitjà fotogràfic. 

3. Experimentar amb la fotografia com a mitjà il·lustratiu emprat en l’àmbit de la 
fotografia artística i del disseny gràfic. 

4. Posar en joc tots els recursos fotogràfics apresos al llarg del curs, tant pel que fa l’ús 
de les càmeres com a la preparació de models o a la seva il·luminació. 

5. Utilitzar recursos infogràfics per a retocar les fotografies realitzades, emprant 
tècniques de fotomuntatge o retoc digital, entre d’altres. 

6. Fer una exposició dels treballs per la celebració de la Diada de Sant Jordi. 

7. Saber organitzar tot el procés fotogràfic, treballant correctament i cooperativa.  
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Procés del treball 
 

Aquesta activitat s’ha realitzat durant el mes de març amb els alumnes de la matèria 
d’Imatge de 1r de Batxillerat en col·laboració amb la matèria de Llengua i Literatura 
Catalana. Després de que cada alumne hagués llegit un llibre d’un autor clàssic de la 
literatura catalana i de la literatura universal, ha realitzat un retrat fotogràfic del llibre. 
En aquest retrat hi havia d’aparèixer un llibre presentat de la manera que semblés més 
convenient perquè mostrés quelcom relacionat amb el contingut o tema del llibre. Els 
alumnes podien utilitzar tots els recursos fotogràfics a l’abast (composició de l’escena,  
fons, elements gràfics, il·luminació, recursos infogràfics...). Els treballs han estat 
exposats a l’institut en motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi. L’activitat ha 
pretès en primer lloc que els alumnes posessin en joc els coneixements fotogràfics 
adquirits durant el primer trimestre. I en segon lloc, que es busquessin ponts entre dues 
formes artístiques: la literatura i la fotografia; el text i la imatge. 

  

Activitats anteriors a l’activitat realitzades durant el primer trimestre: 
1. Coneixement dels elements propis del mitjà fotogràfic, tant a nivell expressiu com a 

nivell tècnic. 

2. Treballar la fotografia d’estudi controlant els paràmetres espacials i lumínics. 

3. Treballar les possibilitats de la fotografia digital i de la infografia. 

 

Durant l’activitat 
4. Explicar l’activitat i escollir els llibres.  

5. Fer la lectura dels llibres i exposar les conclusions de forma escrita i oral a la classe 
de Llengua i Literatura Catalana. 

6. Començar a esbossar la idea per al retrat i preparar els elements necessaris. 

7. Discutir les idees amb tot el grup. 

8. Fer les sessions d’estudi per aconseguir tots els retrats. 

9. Fer el treball posterior de retoc infogràfics o de fotomuntatge. 

10. Imprimir les fotografies i comentar-les amb tot el grup. 

11. Escollir un fragment de text del llibre que pugui acompanyar el retrat fotogràfic. 

12. Preparar l’exposició i preparar la pàgina web. 
 

Les fotografies s’han presentat a la pàgina web acompanyades dels textos escollits. 

www.xtec.cat/iescastelldestela/batxillerat/imatge/llibres/llibres.htm 
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