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1. 01

INTRODUCCIÓ
Aquest ha estat el primer curs que l’Escola Sant Gervasi de
Mollet ha impartit l’assignatura de Cultura Audiovisual a 1r
de Batxillerat. Fins ara, es feia l’assignatura de 2n de Batxillerat, força enfocada a les PAU i amb molt poc temps per a
realitzar practiques. La incorporació de Cultura Audiovisual
a 1r de Batxillerat ha permès dedicar moltes més hores a realitzar tallers de fotografia, televisió, ràdio i cinema a dins de
l’aula però, principalment, ens ha permès treballar plegats
i aprendre de les manifestacions artístiques dels nostres
companys, així com de les seves opinions i crítiques constructives.

ciutat i rodalia, que s’incorporin a l’Escola per cursar Batxillerat. D’aquest petit detall ens en vam adonar molt aviat a
l’assignatura de Cultura Audiovisual. A l’aula trobàvem dos
grups molt diferenciats d’estudiants; d’una banda, un grup
format per alumnes que es coneixien des de ben petits (pràcticament havien fet junts tota l’escolarització); i de l’altra,
alumnes que tot just acabaven d’arribar a l’Escola i que no
es coneixien entre ells.

Davant d’aquesta realitat, el professorat de Cultura Audiovisual es va adonar que era necessari començar a treballar
per la integració de tots els alumnes i la creació d’un grup
L’escola Sant Gervasi és una Escola Cooperativa situada cohesionat tan aviat com fos possible. L’estudi de la tècnica
a Mollet del Vallès, al Vallès Oriental. Ofereix quatre línies i la composició fotogràfica, així com dels seus gèneres i els
reglades des de P3 fins a 2n de Batxillerat. Això fa, que seus principals referents, ens va donar una oportunitat única
siguin molts els alumnes provinents d’altres centres de la per fer-ho.

1. 02

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El projecte de retrat i bodegó “Conèixer l’altre” realitzat per l’alumnat de 1r de Batxillerat de l’Escola Sant Gervasi
de Mollet del Vallès, ha consistit, fonamentalment, a descriure un dels nostres companys de classe mitjançant tres
manifestacions artístiques diferents. En primer lloc, una descripció literària acurada de la persona, parlant de les característiques físiques d’aquesta, però sense oblidar els seus gustos, inquietuds, manies o fantasies. En segon lloc, un
retrat fotogràfic que, mitjançant aquelles tècniques que millor s’escaiguessin (la il.luminació, l’escenari, l’atrezzo, la
gestualitat del personatge, el retoc fotogràfic posterior, etc.) fos el màxim de fidel a la imatge de la persona que volíem
projectar. Finalment, un bodegó que a través d’objectes, imatges, records... pogués traslladar-nos una visió acurada
de com era aquesta persona.
S’assemblen les fotografies que el meu company m’ha fet a la imatge que vull projectar de mi mateix? Tenen alguna
similitud amb les fotografies que publico habitualment a les xarxes socials? Quines s’assemblen més a la realitat? Em
veig representat en aquestes imatges? i els meus companys? M’hi veuen representat? Aquestes eren algunes de les
preguntes a les que “Conèixer l’altre” buscava donar resposta.

Alumnes de Cultura Audiovisual de
1r de Batxillerat durant el transcurs de l’activitat

1. 03

COM HO HEM FET?
1-Vam començar l’experiència escrivint alguns noms de persones molt conegudes i influents a la pissarra (Donald Trump,
Barack Obama, George Clooney o Angelina Jolie entre d’altres)
els alumnes havien de buscar adjectius per descriure aquests
personatges.
2- A continuació (i seguint el guió d’anàlisi que havíem estudiat)
vam analitzar algunes de les fotografies que la fotògrafa Annie
Leibovitz havia fet a aquests personatges famosos. Més enllà de
la composició i la tècnica emprades, el que més va sorprendre
els alumnes era l’actitud i la gestualitat amb la qual Leibovitz
havia retratat aquestes persones. Tots coincidien que les emocions que despertaven aquestes fotografies s’assemblaven molt
als adjectius amb els quals havien descrit aquells personatges
minuts abans
3- Vam continuar veient un tros del documental “Live through a
Lens” 2006, que ens parla de la trajectòria de Leibovitz i de la
seva manera de treballar. En ell, Leibovitz explica que la millor
manera de retratar algú és conèixer-lo a la perfecció i que sovint
passa hores entrevistant els seus models abans de fotografiarlos.

1. 03

COM HO HEM FET?
4- Seguidament, vam descobrir un altre projecte artístic
molt interessant. “Every thing we touch” de l’argentina Paula Zuccotti. En ell, la fotògrafa va demanar a 62 persones de
tot el món que recollissin tots els objectes amb els quals tenien contacte al llarg del dia per fotografiar-los en forma de
bodegó i plasmar, d’aquesta manera, que diuen els nostres
objectes de nosaltres mateixos. Vam intentar descriure els
propietaris dels objectes a través d’aquestes fotografies. El
seu treball es pot consultar a http://paulazuccotti.com/TheBook-The-Project

(Cal dir, que abans ja havíem treballat a classe els diferents
gèneres fotogràfics, entre ells el retrat i el bodegó)
5- Vam formar parelles d’alumnes a sorts i vam començar a
treballar seguint el mètode d’Annie Leibovitz. A classe, els
alumnes van preparar i fer als seus companys entrevistes
en profunditat per conèixer al màxim els seus companys.

6- A casa, els alumnes van redactar una descripció literària
del seu model i van realitzar 2 fotografies: un retrat que
intentés descriure la persona tal com ho havien fet en les
seves descripcions i un bodegó que a través dels objectes
ens donés el màxim d’informació sobre aquesta persona. En
pràctiques anteriors, ja havíem treballat la composició i la
tècnica fotogràfica amb les càmeres rèflex.
7- Vam exposar els nostres treballs a classe tot compartint
totes les coses noves que havíem après sobre els nostres
companys amb la resta d’alumnes.
8- Per últim, vam editar un vídeo de presentació de la classe
de Cultura Audiovisual amb tots els nostres retrats.
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OBJECTIUS
// Produir imatges tecnològiques fixes amb correcció tècnica i
expressiva, emprant tecnologia fotogràfica digital
// Mostrar interès per les obres de creació realitzades o enregistrades amb mitjans tecnològics i descriure-les correctament
emprant la terminologia específica.
// Conèixer els gèneres fotogràfics i alguns dels seus principals
referents i valorar la seva obra.
// Treballar en grup de forma activa, planificada i responsable
// Fomentar la interacció entre els diferents individus del grup
classe i facilitar la creació d’un grup cohesionat
// Expressar oralment, per escrit i amb l’ús d’altres mitjans
complementaris, la reflexió que genera l’anàlisi de l’entorn, per
descobrir la literatura com a via de representació del món i de la
vida
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NOMBRE D’ALUMNES
Han participat en aquesta activitat els 24 alumnes del grup de
Cultura Audiovisual de 1r de Batxillerat de l’Escola Sant Gervasi
de Mollet del Vallès
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CONTEXT
El projecte es va desenvolupar durant el 1r Trimestre del Curs
2017-2018.
Alumnes de Cultura Audiovisual de
1r de Batxillerat durant el transcurs de l’activitat
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES
Entre les competències bàsiques treballades, trobem aquelles
corresponents a l’àrea de CULTURA AUDIOVISUAL:
// Competència comunicativa visual i audiovisual; en el coneixement i utilització del llenguatge visual i audiovisual;
dels processos de creació, producció, distribució i exhibició
dels productes visuals i audiovisuals així com les tecnologies
d’enregistrament i creació visual i audiovisual; hem pogut posar en pràctica tots aquests conceptes apresos durant la realització de les nostres fotografies.
// La competència en la sensibilitat estètica que s’entén com
la facultat de percebre les qualitats plàstiques i emotives dels
productes visuals i audiovisuals. Hem valorat tant les obres
d’alguns referents del retrat i el bodegó com les fotografies
realitzades per tots els nostres companys.
// La competència en la creativitat artística es refereix a
l’autoconeixement i gestió del propi imaginari visual i audiovisual com a persones productores, consumidores i usuàries
dins el context artístic i dels mitjans de comunicació de massa. Hem buscat, a partir dels referents, les fòrmules pròpies
per expressar allò que volíem dir.
// Finalment, la competència cultural artística s’entén com la
capacitat de conèixer, comprendre, apreciar i saber analitzar,
des del seu context social i cultural, les diverses produccions
visuals i audiovisuals. Hem analitzat reflexionat i analitzat críticament obres i produccions artístiques.

Altres contribucions d’aquest projecte a les COMPETÈNCIES
GENERALS DEL BATXILLERAT han estat:
// Competència Comunicativa: es desenvolupa en la producció
de missatges visuals i audiovisuals, amb el coneixement dels
processos, estructures i produccions comunicatius.
// La competència en recerca, tant pel que fa a l’àmbit
personal com metodològic, emprant estratègies per conèixer,
interpretar i valorar els productes i les creacions de la cultura
audiovisual.
// La competència personal i interpersonal es treballa a travès
de la creació i producció col.lectiva de productes visuals i audiovisuals, pròpies dels nous processos de comunicació, intercanvi i cooperació global que possibilita la cultura audiovisual.
// L’ús de les eines i programes digitals audiovisuals per al coneixement i la pràctica dels projectes audiovisuals, participa
en l’adquisició de la comptència digital
// L’anàlisi de l’entorn fruit de l’estudi dels referents i les obres
audiovisuals, així com l’anàlisi crític d’aquests participa en
l’adquisició de la competència en el coneixement i la nteracció amb el món.
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ÀREES CURRICULARS
El projecte “Conèixer l’altre” ens ha permès, més enllà de
treballar continguts propis de la matèria Cultura Audiovisual, establir connexions amb altres matèries.
// Llengua i literatura catalana: En l’elaboració de la
descripció literària dels seus companys, així com en
l’exposició oral que havien de realitzar per presentar el
treball. També durant els debats durant els quals vam
analitzar algunes de les fotografies estudiades i el seu
context.
// Ètica, sociologia i psicologia: A l’hora d’analitzar com
percebem el nostre entorn, els nostres companys i els
seus conflictes i interessos. Ha calgut fer una reflexió sobre el comportament propi i l’aliè abans de començar a
crear les nostres propostes artístiques.

2. 03

CONTINGUTS
La imatge fixa
// La imatge fixa i la seva capacitat expressiva. Elements
bàsics del llenguatge fotogràfic i els seus codis: espacial,
gestual, escenogràfic, lumínic, simbòlic i gràfic. Anàlisi i
interpretació d’imatges fixes.
// Els gèneres fotogràfics i els seus subgèneres.
// Sistemes de captació d’imatges: la càmera digital i la
il.luminació
// Edició digital de fotografies
Imatge i signficat
// La dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals interpretació d’imatges fixes.
// Components expressius i comunicatius de la imatge.
Lectura denotativa i

Algunes de les proves de l’alumna Berta Fernández per retratar
la seva companya Maria Casanova
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TEMPORITZACIÓ
// Introducció al tema del retrat fotogràfic i anàlisi de fotografies
d’Anniel Leibovitz : 2 hores
// Visionat de fragment del documental “Life through a lens” i comentari sobre el mètode de Leibovitz : 1 hora
// Introducció al tema del bodegó i anàlisi del treball de Paula
Zuccotti : 1 hora
// Recerca de referents en el món del retrat i el bodegó, elaboració
i realització d’entrevista en profunditat a les nostres parelles: 2
hores
// Redacció de la descripció i realització de les fotografies : es
van fer en horari no lectiu
// Seguiment del treball, selecció de les fotografies i retoc
fotogràfic: 2 hores
// Presentació oral, mostra dels treballs i avaluació col.lectiva:
2,5 hores
// Realització del vídeo presentació dels alumnes de cultura audiovisual (només un grup de 4 alumnes) : 2 hores
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RECURSOS
Recursos materials

Recursos Humans

// 2 càmeres rèflex digitals de l’Escola i 2 trípodes
// Càmeres rèflex digitals dels alumnes
// Aula d’audiovisuals amb pantalla
// Software d’Edició de fotografies

// Alumnes de Cultura Audiovisual de 1r de Batxillerat (24 en
total) i professora de Cultura Audiovisual (Bea Amado-Lóriga)
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VALORACIÓ DEL PROFESSORAT
“Conèixer l’altre” ha estat, probablement, un dels projectes
més engrescadors, amb més alta implicació i més ben valorats
pels alumnes, de tot el curs.
En primer lloc, per centrar la seva atenció en el gènere del
retrat fotogràfic, un tipus de fotografia que els alumnes de 1r
de Batxillerat practiquen habitualment (són consumidors habituals de xarxes socials com Instagram, i el seu interès per
la imatge que projecten en els altres i tot el que aquesta comporta, és gran). El projecte ens ha donat l’oportunitat de reflexionar sobre les fotografies que pengem de nosaltres mateixos,
el que volen dir i si la imatge que projectem s’assembla o no a
la realitat, si és una imatge buscada o fidel i de si ens sentim
ben representats. Paral.lelament, hem conegut referents nous
d’aquest gènere fotogràfic, hem après de la seva tècnica i hem
aplicat els seus coneixements a la nostra manera de fer fotografies.
En segon lloc, conèixer l’altre ha permès els alumnes aproparse a companys que pràcticament no coneixien i reprendre
amistats que feia anys que havien deixat enrere. El visor de la
càmera els ha donat la possibilitat de posar en pràctica tots els
elements tècnics i compositius estudiats, però també cercar
el seu vessant més artístic per plasmar d’una forma creativa i
personal, als seus companys.
En definitiva, un cop més, l’art i l’audiovisual es demostren com
una fórmula idònia per cohesionar grups, obrir ponts i desferse de prejudicis.

3. 04

ANNEXOS
Personalment, ja fa molts anys que la conec, però gràcies a aquest projecte
de coneixença he descobert moltes més coses sobre ella.
En termes generals, podem descriure la Berta com una noia tímida, vergonyosa i seriosa, que es mostra divertida quan adquireix la confiança necessària,
a més a més de molt despistada, perfeccionista, i sobretot negativa.
Ella mateixa reconeix que creu que la majoria de la gent que la coneix per
primera vegada, pensa que és massa seriosa. Com la majoria de les persones, tem la mort, perquè és un concepte que desconeix per complet i que
mai dóna segones oportunitats. Per tant, té por de què pot provocar-li la mort,
i es preocupa pensant que és hipocondríaca.
Tot i estar molt en forma, té vergonya dels seus peus, i no suporta ensenyarlos. A partir d’això, podem deduir que l’importa molt la opinió de la gent que
l’envolta, i que pateix pels pensaments de la gent sobre aquesta part en concret del seu cos. Això, també podem relacionar-ho amb la seva timidesa.
El seu gran somni és poder treballar del que l’apassiona, i això podrà aconseguir-ho en part gràcies al defecte o virtut de que es compara constantment
amb els altres per superar-los acadèmicament. Tot i que de vegades vulgui
negar-ho, reconeix que li resulten fàcils la música i la dansa, i que hi ha noies
que volen ballar com ella. Ser capaç de reconèixer això, suposa una gran
confiança i bastanta autoestima, ja que sempre és més fàcil atribuir-se els
fracassos que no pas els mèrits.
Podríem dir que la música i la dansa són el seu refugi preferit quan té problemes de qualsevol tipus, ja que generalment no es considera creient i per
tant no creu en un Déu que l’ajudi a superar les adversitats.
El fet de mai haver tingut una relació sentimental amb algú, pot ser un dels
factors que provoquin la seva timidesa, perquè tots sabem que la primera
vegada és sempre la més difícil. Tot i així, demostra una gran força de voluntat decidint no beure a les festes tot i que les seves amigues ho facin, per a
passar-ho millor. Per últim, cal afegir que els seus pares la controlen bastant,
i això de vegades li provoca una desconfiança i inseguretat que no li permet
explicar-los les seves intimitats.

Descripció, retrat i bodegó de l’alumna Maria Casanova sobre la
seva companya Berta
Fernández

3. 04

ANNEXOS
Aquest projecte ens ha ajudat a conèixer millor als nostres companys, ja
que uns dels requisits del treball era saber els gustos i les preferències de
l’altre. En el meu cas, jo he hagut de conèixer a l’Albert Gil. Mai havia tingut
l’oportunitat de parlar amb ell, i a partir d’aquest treball he pogut saber més
sobre el meu company. Per començar, cal dir que l’Albert és una persona que
li costa molt obrir-se als altres, li costa molt confiar en les persones, penso
que amb mi no ho ha fet. Després de fer-li les meves preguntes vaig adonarme que em donava respostes molt curtes i havia de ser jo mateixa qui treia
la informació. Si faig una visió objectiva de l’Albert, puc dir que és un noi
que no es porta amb molta gent, que li agrada molt parlar d’història i jugar a
videojocs. Però no vull quedar-me només en això que ell m’ha venut, sinó que
a partir del temps que he estat amb ell, he pogut treure les meves pròpies
conclusions i opinions sobre ell.
L’Albert confessa que li agradaria millorar la seva timidesa, treure’s de sobre
la vergonya per poder parlar i expressar-se sense cap mena d’angoixa. Com
bé he dit abans li encanta parlar sobre temes d’història, un dels seus llibres
preferits és la república romana d’Isaac Asimof. Em va sorprendre quan m’ho
va comentar, ja que no gaire gent li agrada llegir aquesta classe de llibres, per
mi l’Albert és diferent, té quelcom especial que el diferencia de la resta. Ell es
defineix com una persona amable, constant i discret, estic totalment d’acord
amb els tres adjectius que ha triat per definir-se.
Crec que li costa bastant relacionar-se amb la gent, no confia ràpidament
amb les persones, cosa que està molt bé, però si no es deixa conèixer, no
podem saber com és ell en realitat. M’ha semblat una persona amable, sobretot quan hem pogut estar sols i establir una conversació entre els dos, he
sentit que ha estat més relaxat i més obert. Ell és tal com es mostra, però si
el coneguéssim més profundament, podria sorprendre’ns. És un noi molt correcte, i té totes les seves coses i activitats ben estructurades. Sobre el seu
caràcter no he pogut arribar a descobrir-lo, però pel que puc jutjar té una
actitud molt tranquil·la i costaria que es molestés per qualsevol cosa. També
sembla una persona que li dóna bastant poca importància al que opinin els
altres d’ell, una cosa que hauríem de fer tots.
Fins aquí puc parlar d’ell, tampoc tinc el poder de jutjar-lo i dir coses sense
una certificació. No he pogut conèixer al meu company tant i com jo hagués
volgut, però ha estat un plaer aquesta nova experiència.

Descripció, retrat i bodegó de l’alumna Carla
Alonso sobre el seu
company Albert Gil

