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Fotoseqüències.Fotografiar amb GoPro. 
Treball amb la fotoseqüència com a descoberta i testimoniatge visual del barri de la Ribera.

Casal fototogràfic per nens i nenes entre 11 anys i 15 anys   

BREU MEMÒRIA DE L’EXPERIÈNCIA:

Dins d’una proposta de treball ulterior que s’oferirà  a les escoles de Barcelona, engegada per 
l’ICUB i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, hem realitzat aquest casal amb adolescents del Districte 
de Ciutat Vella, dissenyat i conduït per CliCme, com a experiència pilot, que ens permeti engegar el 
projecte posterior i tenir-ne una primera experiència, que ens ajudi a acabar de definir-lo.

Hem comprovat novament que el medi fotogràfic és idoni per treballar amb aquesta franja d’edat,  i 
els àmbits temàtics com són el seu barri,  els seus espais o la seva història són assequibles i atrac-
tius per ells.

La fotografia permet una apropiació ràpida i senzilla dels esdeveniments i de les accions quotidia-
nes, alhora que és un llenguatge universal, que esdevé un registre instantani de la realitat, per tant 
és un testimoniatge únic dels esdeveniments, espais i hàbits de la ciutadania, en aquest cas veureu 
com ha estat enregistrat i reflectit de forma individual i col·lectiva pels participants, amb la seva 
creativitat i mirada.

Hem treballat amb els participants amb diferents imatges, estris i de formats fotogràfics, corrobo-
rant novament la capacitat  empàtica  i expressiva de les fotografies, independentment  de  si  són 
antigues o actuals. 

Com havíem plantejat, hem treballat amb les càmeres GOPRO com a dispositiu més actual, re-
prenent la recerca tècnica  fotogràfica  del moviment i la descomposició de l’acció, iniciada en el 
s XIX intentant sistemàticament copsar el moviment de la figura humana, amb una càmera més 
innovadora i atractiva pels joves, per tal que puguin expressar en imatges la seva experiència vital 
,en els entorns immediats que els hem proposat de la Ribera, alhora que construeixen una mirada 
fotogràfica i aprenen a expressar-se per mitjà de les seves imatges.

Hem treballat amb els nois/es la foto-seqüència alhora que el retrat o la fotografia dels espais, de 
l’acció, del moviment, experimentant en diversos formats, els conceptes fotogràfics com la llum, el 
color, el punt de vista, l’enquadrament, la composició, etc. Per poder fer-ho els hem mostrat imatges 
de l’Arxiu, i d’altres actuals que il·lustraven aquests termes, els hem apropat al diversos formats 
fotogràfics i hem sortit molt a fer fotos, que després han imprés per compartir-les, observar-les i 
valorar els resultats.

Els participants han pogut fer en la mida de les seves possibilitats, fotos úniques, múltiples, foto-
seqüències, panoràmiques, nocturna, confeccionar gifs animats i mosaics amb les seves imatges. 
Tot ben resolt i com podeu veure en la mostra posterior.

Seguidament mostrem la dinàmica de cada jornada, així com una selecció d’imatges que il·lustren 
les diferents activitats realitzades en el casal.





DIA 1: AULA POLIVALENT DE L’ARXIU-CONVENT ST AGUSTÍ 

- Breu introducció a què és l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, la seva funció, com funciona i el valor 
testimonial així com expressiu de les imatges, la seva conservació etc. a càrrec de Jordi Calafell.

- Mostra de diferents tipus de negatius fotogràfics i formats de càmeres. 

- En grups de 3 passen al laboratori de revelat, on  Jordi Calafell els mostra com revelar i positivar.
Entren amb 3 GoPro d’una forma intuïtiva fan fotos. 

- Els  altres  grups escolliran una imatge de l’Arxiu, amb la que farem un gif animat. Expliquem què 
és un gif, com treballa la fotoseqüència però en una sola imatge.  

- Projecció de 15 imatges triades que s’apropin d’una manera o altre al nostre recorregut.
Fem breu introducció a les càmeres GoPro i el tipus d’imatge que fan. 

- Fem una sortida breu on es retrataran entre ells.  COM ENS PRESENTEM? QUI SOM? 
Farem un autoretrat i un retrat a cadascun dels 3 companys, si hi ha temps es fotografien els 15.

DIA 2:  AULA POLIVALENT DE L’ARXIU-PG LLUÍS COMPANYS/ PARC CIUTADELLA NORD

- Breu Introducció teòrica : què és la LLUM, els seus trets característics. 

- Què és la  FOTOSEQÜÈNCIA, com la treballarem? 

- PROJECCIÓ de 15 imatges escollides, relacionades amb el tema, a la Sala polivalent de l’Arxiu.

- Descoberta de la càmera de plaques i la formació invertida de la imatge.

- Anem a diversos punts del parc: l’Umbracle, l’Hivernacle, la font monumental, cerquem i obser-
vem les diferèn-cies de llum, els contrastos, la llum reflectida/difosa, directa/indirecta, lateral/frontal/
zenital/contrallums… Observem com són els diferents tipus i quantitats de llum, així com la seva 
direcció i intensitat. Disparen en tots els escenaris, amb els diferents tipus de llum.
Ho provem filtrant en color la càmera?

- Els proposem que treballin en grups de 3, alternant el treball amb les seves càmeres i les GoPro, 
perquè  que cadascun faci una fotografia de:

Una lluentor o joc de llums i lluentor en el terra o en una paret
Una escena amb llum zenital
Trobin un punt de llum lateral interessant
Fotografiin una escena de forts contrastos
Retratin als seus dos companys/es junts, amb una llum que els agradi i també amb un contrallum
Facin una fotografia de les ombres projectades
Fotografiin alguna llum difosa per les fulles dels arbres o per algun altre element
Facin una composició interessant amb l’aigua, la llum i les lluentors
Finalment que practiquen la FOTOSEQÜÈNCIA fent 5-10 imatges de llum.





DIA 3 AULA POLIVALENT DE L’ARXIU-ALLADA VERMELL-PÇA. ST PERE-ARC DE TRIOMF

- Breu Introducció teòrica : L’ENQUADRAMENT, EL PUNT DE VISTA, LA COMPOSICIÓ

- PROJECCIÓ 15 imatges amb explicació a l’Arxiu al voltant d’aquests conceptes.
 
- Sortim a fotografiar cercant enquadraments sorprenents, arran de terra, picats, contrapicats, ob-
servar les composicions. Mirem i escollim el fons o l’escena que volem fotografiar, què, amb qui, 
com. Preparen en la localització una breu narració o idea que vulguin copsar en imatges.

Quin ENQUADRAMENT volem per la imatge? Volem estar a prop o lluny?, més a l’esquerra o a la 
dreta?, que introduïm en la imatge i que deixem fora?

Decidim quin és el nostre PUNT DE VISTA, des d’on mirem…? (picat, contrapicat, a nivell, frontal, 
lateral o de darrere…) Com és la imatge que obtenim?

Ens fixem si hem fet una bona COMPOSICIÓ de l’escena…. Fem diverses fotografies, proves? 
Està en equilibri? Hi ha línies de fuga? Hi ha línies verticals, horitzontals o diagonals? Tenim un fons 
o marc que englobi l’escena? Observem l’angulació amb la càmera GoPro.

Els proposarem que ens expliquin petites històries amb les seves imatges. Han de plantejar una 
petita narració on el punt de vista i l’enquadrament donin ritme i èmfasi a la història, copsin la nostra 
atenció, i ajudin a explicar el que han pensat. Introduirem el concept dels diferents plans o formats 
a mesura que ho veiem. Han de cercar el fons I l’àmbit on es desenvoluparà.

Intentar fer les FOTOSEQÜÈNCIES des de diferents punts, arran de terra/en un punt migtjà/des 
d’un punt més alt, escala, muret, tot integrant els conceptes apresos. 

DIA 4  AULA POLIVALENT DE L’ARXIU-PARC CIUTADELLA ZOO

- Breu Introducció teòrica : FOTOSEQÜÈNCIA, VELOCITAT, MOMENT DECISIU
Quin és el llenguatge de la fotoseqüència?, com podem treballar la velocitat amb les nostres càme-
res?, que significa el moment decisiu?

- Explicació de la tècnica de ràfega (Burst) amb la GoPro. 

-Projecció 15 imatges imatges escollides a l’Arxiu. Veiem com es pot fer un gif amb elles.

- Fan un stroryboard  en  grups de 3 abans de sortir, preparant la seva fotoseqüència de 4 fotos.

- Anem a la Ciutadella a fer unes fotosequències amb les GoPro amb ràfega, per muntar després 
un gif animat als portàtils.

-  Mentre 2 grups fan gifs amb el portàtil, els altres practiquen les panoràmiques.

 



DIA 5  AULA POLIVALENT DE L’ARXIU+PÇA PONS I CLERCH

- Breu repàs dels conceptes practicats.

- PROJECCIÓ 15 imatges amb explicació del timelapse i lightpainting a l’aula polivalent de l’Arxiu.

- Què és un timelapse?

- Com funciona LIGHT PAINTING? anem en petits grups al laboratori de revel·lat a fer-ne. 

- Sortim a fer les darreres fotos que els faltin: seqüències/burst/panoràmiques...

- A l’aula seguim imprimint fotografies, acabant de muntar gifs, panoràmiques….

- Avaluació i anàlisi col·lectiu del treball realitzat, Estimulant l’elaboració de conclusions individuals 
o col·lectives.



OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Dins dels objectius que ens havíem plantejat i que hem anat revisant, o hem confirmat alguns as-
pectes a millorar, i valorem satisfactòriament els resultats vinculats als següents punts:

. Utilitzar el suport fotogràfic en els seus aspectes tècnics i estètics, des d’un punt de vista narratiu.

. Reflexionar sobre les relacions expressives entre la fotografia i el mitjà audiovisual.

. Potenciar el treball en equip de l’alumnat, així com emfatitzar els valors intrínsecs de la fotografia.

. Donar eines TIC per elaborar un projecte audiovisual, on treballin fent recerca documental virtual 
i presencial, en un arxiu de documentació d’imatges, provocant la reflexió i el contrast entre tècni-
ques, medis i temàtiques en diferents etapes de la història.
. Viure l’experiència vital des d’un punt de vista diferent, més actiu i creatiu.
. Experimentar amb la pràctica fotogràfica els conceptes visuals, el treball en equip, integrant els 
coneixements fotogràfics.

CONCLUSIONS:

 Havent realitzat les 5 jornades de treball de 4 h, en format de casal al matí, en l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona i amb les sortides pel barri, hem arribat a certes conclusions que voldriem expressar, per 
tal que siguin d’ajut per tots i susceptibles de tractar-se. Ens hem adonat o confirmat que:
 
Els grups d’edat més homogenis funcionen millor, ràpidament es va establir una entesa entre els 
nens de 10, 11 i 12 anys, i una notable separació amb els de 13, 14,15, tot i que ens vam adaptar 
veiem que la manera de treballar havia de ser diferent.
 
Es va fer palès la necessitat de tenir un equipament informàtic adequat, per treballar amb portàtils 
cada 1 o 2 participants, amb una bona connexió wifi, perquè sovint visualitzàvem webs, així com 
vam fer alguns treballs on-line. Això quedaria resolt si els centres on anem hi ha una aula d’infor-
màtica adient.
 
Ha quedat palesa novament l’atracció dels nens i joves per la imatge fotogràfica i per l’autoafirmació 
que suposa retratar i retratar-se, tan propera a les seves necessitats en aquest moment vital, així 
com tan integrada a la seva quotidianitat amb les xarxes.
 
L’Arxiu i la seva sala polivalent han resultat idonis, quant a la descoberta de la història i els formats 
antics fotogràfics, sempre de la mà dels experts o a partir d’una activitat dirigida, no tant de forma 
autònoma. La seva inserció en el barri és també positiva, per la proximitat a nombrosos espais 
susceptibles de ser fotografiats i la riquesa d’imatges antigues que disposen, com a referent, font 
de descoberta i inspiració.
 
La mobilitat exterior els dona confiança i un espai de llibertat creativa que els agrada molt, i el fet de 
consolidar-ho en una impressió d’imatges,  així com en una petita mostra els resulta molt satisfac-
tori, també útil per visionar el treball dels/les altres companys/es.
 
Confirmem així mateix la viabilitat de treballar amb un grup de 15 alumnes amb 5 càmeres GoPro, 
com a nombre màxim, és a dir, cada sessió hauria de fer-se amb ½ grup-classe.
 








