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MODEL DE LA MÈMORIA

Dades del centre

Nom CEIP Pere Vila
Adreça Passeig Lluís Companys, 18
Població i CP 08018 Barcelona
Telèfon 93 309 94 17

Descripció del treball: AutoRETRAT

Etapa Primària
Modalitat Fotografia

Objectius del treball

1. Conèixer el propi cos, les seves parts, les similituds i diferències de la pròpia 
persona  respecte  els  altres,  i  les  dades  d'identificació  personal que 
configuren la nostra identitat. 

2. Veure  els  processos  de  canvi  i  transformació  del  propi  cos,  com  el 
creixement, el domini del cos, la crescuda dels cabells... amb el pas del 
temps i com podem simular aquest pas amb la fotografia en blanc i negre.

3. Conèixer la diferència entre retrat i autoretrat. 

4. Realitzar retrats i autoretrats amb diferents tècniques (amb programes de 
dibuix, de retoc fotogràfic, càmera digital, escànner, dibuix a mà alçada...). 

5. Prendre  consciència  de  la  manipulació  que  pateixen  les  imatges amb 
diferents intencionalitats, per exemple, en la publicitat.
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MODEL DE LA MÈMORIA

Procés del treball

 

A partir de diferents fonts d’informació, els i les alumnes han après a reconèixer 
retrats i autoretrats: n’han portat de casa seva de quan eren petits, en anuncis de 
diaris i revistes, i han visitat el museu Picasso i han conegut les diferents etapes 
del pintor.

A través de l’anàlisi i  reflexió de les imatges i dels elements que configuren la 
nostra identitat han aprofundit en el concepte de retrat i autoretrat en diferents 
suports i mitjans.

Han experimentat fent retrats i autoretrats a través del dibuix en paper, còpia de 
models, utilitzant el mirall, i han après a utilitzar la càmera fotogràfica digital i 
programes  de  retoc  fotogràfic.  Amb  la  coordinació  de  la  tutoria  i  informàtica 
finalment han arribat  a la  creació de les imatges que ens havíem fixat  com a 
objectiu, amb actitud de respecte i valoració al treball propi i dels companys. 

Aquesta activitat  està  contemplada en el  programa d’innovació d’audiovisuals i 
continua el treball iniciat el curs anterior amb els alumnes de primer curs de cicle 
inicial. Així han vist la imatge com a font d’informació, objecte d’anàlisi i mitjà 
d’expressió. 

El fet de gestionar material didàctic fet en part per ells els aporta més motivació, 
respecte  i  interès  en  el  treball  que  els  proposem  i  ajuda  a  millorar  la  seva 
autoestima.  El  que  es  veu  al  web  AutoRETRAT  és  el  resultat  d'aquest  procés 
d'ensenyament-aprenentatge. Els agrada molt entrar al web i comentar les imatges 
en grup.
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