
Activitat fotogràfica 01
Fem una macrodescoberta!
Activitat d’observació de les espècies

Aprendrem amb les nostres càmeres com funciona 
el macro i perquè serveix. Copsarem les escorces, 
fulles, flors, els detalls més sorprenents i observa-
rem els resultats.

Descripció activitat

Farem una introducció a la vegetació i fauna
mediterrànies pels alumnes, perquè coneguin i pu-
guin escollir l’objecte dels seus treballs.

Els hi explicarem la funció dels objectius macro en 
les càmeres i com poden emprar-lo per fotografiar 
detalls que il·lustrin els seus treballs, col·leccions o 
senzillament per sorprendre’s.
Seguidament els hi farem una breu explicació dels 
elements fotogràfics a tenir en compte per copsar 
millor les imatges.
 
Els repartirem en petits grups o parelles, i els 
adreçarem a treballar en una direcció, cercant un 
tema o una manera de treballar i copsar les imat-
ges amb una finalitat didàctica o expressiva.

Revisarem les imatges dels grups valorant els re-
sultats. Proposarem imprimir les millors i fer una 
tasca posterior a l’escola.

Edat recomanada: 
5è i 6è Primària i Secundària 

Duració: 2h. aprox.  

Grups: 1 Grup-classe. 



Activitat fotogràfica 02
Retratem la natura!
Activitat d’observació de l’entorn

Edat recomanada: 
5è i 6è Primària, Secundària 

Duració: 2h. aprox.  

Grups: 1 Grup-classe. 

Retratarem els voltants del jardí de Can Catà 
Natura, per aprendre i posar en pràctica con-
ceptes fotogràfics bàsics com l’enquadrament, 
la velocitat, el punt de vista o l’enfoc. Aquests 
recursos ens ajudaran a captar millor les imat-
ges, a decidir com fer-ho, i saber fer un repor-
tatge visual bàsic del què ens envolta.

Descripció activitat

Farem una introducció  teòrica de tècnica fo-
togràfica pels alumnes adaptada als diferents 
cursos.

Un cop assolits els conceptes bàsics, els se-
pararem per grups i els proposarem retratar 
diferents subjectes i àmbits, per confeccionar 
entre tots un bon reportatge.

Podran recórrer tot el jardí copsant les imat-
ges que vulguin amb qualsevol dispositiu de 
que disposin, tenint en compte les recomana-
cions que els haurem fet, i adreçant-se a uns 
elements determinats, per aconseguir un tre-
ball conjunt prou descriptiu, ric i divers.

Revisarem les imatges dels grups valorant els 
resultats. Proposarem imprimir les millors i fer 
una tasca posterior a l’escola.



Activitat fotogràfica 03
Fem un herbari fotogràfic!
Activitat d’observació de plantes, lianes i arbustos  del bosc mediterrani

Edat recomanada: 
4t, 5è i 6è Primària, Secundària 

Duració: 2h. aprox.  

Grups: 1 Grup-classe. 

Passejant pel bosc de Can Catà, cercarem les 
espècies vegetals més comunes del bosc me-
diterrani per tal d’identificar-les i fer-ne una 
“recol·lecció fotogràfica” .

Descripció activitat

Farem una introducció  teòrica de tècnica fo-
togràfica pels alumnes, adaptada als diferents 
cursos. Breument els hi explicarem alguns con-
ceptes a considerar quan vulguin fotografiar  
amb qualsevol dels dispositius actuals.

Un cop assolits els conceptes bàsics per cop-
sar imatges, els separarem per grups de 4-5, i 
podran recórrer dues de les rutes que els pro-
posarem, per retratar diferents flors, plantes o 
arbustos, en funció de l’estació i confeccionar 
entre tota la classe diferents herbaris fotogrà-
fics per l’escola, prou descriptius i representa-
tius del bosc autòcton.

Revisarem les imatges dels grups  en un ordi-
nador portàtil, per valorar els resultats i millo-
rar-los si cal.  
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Activitat fotogràfica 04
Fem un safari fotogràfic!
Activitat d’observació d’espècies vegetals  forànies

Edat recomanada: 
4t, 5è i 6è Primària, Secundària 

Duració: 2h. aprox.  

Grups: 1 Grup-classe. 

Passejant pel jardí de Can Catà, els alumnes 
hauran de cercar les espècies vegetals que els 
hi proposarem en un llistat, no típiques del 
bosc mediterrani, sinó plantades per la mà de 
l’home, per tal de conèixer-les, identificar-les 
amb el seu dispositiu fotogràfic.

Descripció activitat

Farem una introducció  teòrica de tècnica fo-
togràfica pels alumnes, adaptada als diferents 
cursos. Breument els hi explicarem alguns con-
ceptes a considerar quan vulguin fotografiar  
amb qualsevol dels dispositius actuals.

Un cop assolits els conceptes bàsics, els se-
pararem per grups i els proposarem retratar 
diferents flors, plantes o arbustos, en funció de 
l’estació, per anar de safari a la recerca de les es-
pècies que els hi proposarem, per aprendre els 
seus noms i saber que són forànies.

Podran recórrer en grups  de 4-5 el jardí, la 
gruta modernista i el bosc de bambú, amb els 
dispositius fotogràfics que disposin, tenint en 
compte les recomanacions que els haurem fet, 
cercant les espècies que els hi donarem en una 
descripció, per fotografiar-les.  Revisarem les 
imatges dels grups  en un portàtil per valorar 
els resultats i millorar-los si cal.  
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