
Programa pedagògic:

ELS EXPLORADORS DE L’ART

Exposició “AIGUA”
Del 22-09-11 al 13-11-11



Unitat didàctica:

El reportatge fotogràfic, una eina de denúncia

Treball previ a l’aula
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PRESENTACIÓ

D’aquí a uns dies visitareu la sala d’art del Centre Cultural per admirar l’exposició Aigua, on podreu 
gaudir d’un reportatge fotogràfic amb imatges de gran format fetes per fotògrafs de renom mundial. 
Durant la visita...

1. Descobrirem les possibilitats del reportatge fotogràfic per denunciar la situació de l’aigua al món.

2. Experimentarem la força que té la imatge per conscienciar i per canviar la conducta de les persones.

3. Farem un reportatge per denunciar un problema ambiental i influir en la conducta dels altres.

Per aprofitar millor la visita, podeu preparar-la des de l’aula realitzant les tasques següents:
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Per aprofitar millor la visita, podeu preparar-la des de l’aula realitzant les tasques següents:

PRESENTACIÓ

1. El gènere del 
reportatge fotogràfic

- Què és un reportatge fotogràfic?

- Components del reportatge fotogràfic: 
tema, objectiu i estil narratiu.

- Tipus de reportatges fotogràfics.

2. El reportatge fotogràfic 
de denúncia

- El reportatge fotogràfic de denúncia: temes 
més habituals i objectius. 

- El paper de la fotografia artística en el 
reportatge fotogràfic de denúncia.

- Anàlisi d’una fotografia de denúncia 
(fotoperiodisme).

TREBALL PREVI A L’AULA
PER PREPARAR LA VISITA
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Un reportatge fotogràfic és el registre visual d’un fet amb finalitats informatives. El reportatge 
fotogràfic està compost bàsicament per un grup de fotografies (5 o 6 com a mínim) però, per reforçar la 
informació, també pot incloure dos tipus de textos molt breus: 1. El títol i; 2. La nota a peu de 
fotografia. Mireu!

EL GÈNERE DEL REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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fotografia. Mireu!

1. Observeu el següent re- 
portatge fotogràfic seguint 
les fotografies d’esquerra a 
dreta i de dalt a baix. 

a. De quin fet creieu que 
ens informa el reportatge?

b. Descriviu el fet amb les 
vostres paraules
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ens informa el reportatge?

b. Descriviu el fet amb les 
vostres paraules.

EL GÈNERE DEL REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Una ciutat 
costanera 
abans del 
tsunami

2. Llegiu el títol i les notes a 
peu de fotografia que s’han 
incorporat en el reportatge.

a. El fet que heu interpretat, 
coincideix amb el fet real? 

b. Creieu que l’ordre de les 
fotografies fa més fàcil la 
comprensió del fet?

Un terratrè- 
mol marí 
origina el 
tsunami

El tsunami 
arriba a la 
ciutat

Les onades 
destrueixen 
tot el que 
troben

La ciutat 
arrasada i 
inundada

La ciutat 
després del 
tsunami

El terratrèmol i el tsunami de la costa est del Japó del març de 2011
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Però, un reportatge fotogràfic no és només un conjunt de fotografies d’un fet. Un reportatge 
fotogràfic ha de complir tres requisits: 1. Escollir un tema; 2. Tenir un objectiu, com a mínim 
l’objectiu d’informar i; 3. Utilitzar un estil narratiu, és a dir, mostrar unes fotografies i un ordre de 
presentació que, com a mínim, faciliti la comprensió del tema. Treballem-ho!



3. Torneu a observar el 
reportatge fotogràfic 
anterior i analitzeu-ne els 
tres aspectes bàsics: tema, 
objectiu i estil narratiu.
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3. Torneu a observar el 
reportatge fotogràfic 
anterior i analitzeu-ne els 
tres aspectes bàsics: tema, 
objectiu i estil narratiu.

a. Creieu que el tema del 
reportatge és fàcil 
d’identificar? Perquè? 

b. Creieu que l’objectiu 
del reportatge és vàlid, és 
a dir, com a mínim és 
informatiu? Perquè?

c. Creieu que l’estil narra- 
tiu del reportatge és vàlid, 
és a dir, les fotografies 
escollides i l’ordre de 
presentació faciliten la 
comprensió del fet? 
Perquè?
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En un reportatge fotogràfic el tema, l’objectiu i l’estil narratiu van molt lligats. Ara, observeu tres repor- 
tatges fotogràfics. Quina coherència mantenen el tema, l’objectiu i l’estil en cadascun? Compareu-los. 



1r reportatge 
fotogràfic
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1r reportatge 
fotogràfic

Tema:
Catàstrofe 
natural.

Objectiu:
Noticiar el fet.

Estil narratiu:
Crònica.

Nota:
La crònica és 
una narració 
dels fets 
esdevinguts en 
un espai de 
temps concret 
ordenats seguint 
la seqüència 
temporal.
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Dies abans 
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11/03/2011
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11/03/2011
16.00 h.

Un dia 
després  
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En un reportatge fotogràfic el tema, l’objectiu i l’estil narratiu van molt lligats. Ara, observeu tres repor- 
tatges fotogràfics. Quina coherència mantenen el tema, l’objectiu i l’estil en cadascun? Compareu-los. 



2n reportatge 
fotogràfic

Tema:
Atractius turístics.

Objectiu:
Atraure turistes. 

Estil narratiu:
Mosaic descriptiu.

Nota:
El mosaic destaca 
sis atractius: el 
litoral, l’arqueolo- 
gia; la gastrono- 
mia, les festes 
tradicionals, la 
fauna i els 
elements 
singulars. Ha 
optat per no 
incloure notes a 
peu de foto.
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Benvinguts 
a Menorca!
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En un reportatge fotogràfic el tema, l’objectiu i l’estil narratiu van molt lligats. Ara, observeu tres repor- 
tatges fotogràfics. Quina coherència mantenen el tema, l’objectiu i l’estil en cadascun? Compareu-los. 



3r reportatge 
fotogràfic

Tema:
Ecosistema

Objectiu:
Explicar relacions 
alimentàries.

Estil narratiu:
Esquema de 
relacions

Nota:
L’esquema 
permet explicar 
sintèticament 
fenòmens que 
tenen una lògica 
sistèmica de rela- 
cions de causa- 
efecte, de poder 
o d’altres. 
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Cadena tròfica dels mars de l’Àrtic
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Protozous

Cefalòpodes

Radiació
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Més enllà d’informar, descriure o explicar un fet d’actualitat, el reportatge fotogràfic de denúncia 
explica una situació en la qual es transgredeix algun valor moral (tema) per denunciar- 
la i reivindicar accions per aturar-la (objectiu) . Observeu alguns exemples!

EL REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DENÚNCIA
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2. Cadascuna d’aquestes 
fotografies reivindica un 
valor moral, quin?
- La sostenibilitat ambiental.
- La solidaritat.
- Els drets humans.
- La justícia social.
- La pau.
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El reportatge fotogràfic de denúncia pretén que el públic s’impliqui en la situació que denúncia. 
Per fer-ho, necessita captar la seva atenció i provocar canvis en la seva conducta. L’estil 
narratiu és un aspecte clau per commoure el públic, per això en les fotografies de molts reportatges de 
denúncia és habitual utilitzar tècniques de la fotografia artística. Fixeu-vos-hi!
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Aquesta foto re- 
força la sensació 
d’aberració que 
produeix la visió 
d’un nen soldat. 
Per aconseguir-ho 
utilitza tècniques 
fotogràfiques que 
reforcen la con- 
tradicció entre la 
innocència de la 
infantesa  i la 
violència dels 
exèrcits.
Tot seguit s’analit- 
zen la composició 
i el punt de vista 
de la fotografia.
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Composició 1: 
S’ha escollit un pla 
general per mostrar 
tot l’entorn militar 
que envolta el nen 
(soldats, armes, jeep) 
que esdevé un 
personatge fora de 
context tot i 
l’uniforme que dur.

Punt de vista 
El punt de vista de la 
foto és un picat que 
redueix la mida del 
nen i reforça el seu 
aspecte indefens tot 
i l’uniforme. La mida 
del casc exagera 
encara més la 
menudesa del nen.

Composició 2: 
L’enquadrament re- 
força el contrast en 
un sentit emocional. 
L’element central és 
la mirada del nen 
que no pot amagar 
la por i la desorienta- 
ció que li provoca 
tot el que l’envolta.

Composició 3: 
L’estructura de la fo- 
to mostra la feblesa 
del nen. A la part in- 
ferior només hi tro- 
bem les cames pri- 
mes del nen que han 
de suportar el pes 
dels soldats, el jeep... 
de la part superior.



Servei pedagògic:

Molt bé, 
EXPLORADORS!!

Ara ja esteu preparats per visitar el 
reportatge fotogràfic de denúncia 

titulat Aigua i observar i interpretar 
les seves fotografies per descobrir-ne: 

1. El tema;
2. L’objectiu i;

3.L’estil narratiu

Ens veiem 
al Centre Cultural.
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