EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Reporters gràfics

Nivell de dificultat: 2
Edat recomanada:
> 8 anys.

Intenció educativa:
• Observar la convivència en
el nostre entorn.
• Identificar el fet que en
l’entorn proper tenim moltes
experiències quotidianes de
convivència pacífica.
• Valorar les imatges del
nostre entorn amb les dels
mitjans de comunicació.
Resum: A través d’un reportatge periodístic, captarem
imatges quotidianes de convivència pacífica o violenta
per fer-ne una exposició on
reflexionem sobre la presència de violència o de pau en el
nostre entorn proper.
Temps: Tres sessions, una de
preparatòria, una de realització
i l’altra de muntatge.
Tipus: Exterior. Reportatge.
Grup: De nou a trenta persones. En petits grups de tres a
cinc persones.

Material:
- Càmeres fotogràfiques.
- Material per muntar una
petita exposició.

Desenvolupament

La direcció us demana un reportatge sobre la vida quotidiana en l’entorn dels vostres lectors per a
l’apartat de societat. Volen fer una reflexió sobre el nivell de convivència o de violència que hi ha en
aquests barris i pobles. Estan pensant a agafar aquest reportatge per fer una exposició gràfica com a
element de promoció per al llançament del nou mitjà.
• Prèviament a l’activitat, fem una breu introducció a la fotografia/vídeo i l’ús de les càmeres per
assegurar-nos que tots les saben utilitzar.
• Dividim el grup en petits grups de corresponsals. A cada grup se li encarrega una missió, anar a fer
un reportatge fotogràfic d’un espai quotidià: un grup fotografia el nostre centre, un altre del parc, del
mercat, l’ambulatori, el casal d’avis, la família, etc., buscant imatges que els evoquin pau o violència.
Aquestes poden ser des d’escenes de relació entre persones (d’afecte, de conversa pacífica, de discussions
i baralles, de joc, etc.), de paisatge (ambient de trànsit intens i estressant, de natura relaxant, etc.), de
símbols (estàtues, noms de carrer, cartells, anuncis, etc.) o el que es trobin.
• A partir de les imatges recollides, cada grup n’ha d’escollir unes deu, les més representatives, i posarhi títol i un comentari. Amb totes les imatges escollides pels diversos grups de reporters, munteu una
exposició per a la inauguració. Entre tots, decidiu quines fotografies/escenes agafeu i com munteu el
reportatge que el vostre director us ha demanat.
• En algun moment, i com a valoració, conversem amb el grup per reflexionar sobre la convivència en el
nostre entorn, sobre què la fa pacífica i quines actituds i situacions la fan violenta.

Valoració i conclusions

Heu trobat més imatges de pau o de violència? Us han sorprès? Quines més i quines menys?
On trobeu imatges de pau? On de violència? Quins factors podeu relacionar amb unes o altres? Quines
conclusions en podeu treure?

Altres indicacions

Si en teniu la possibilitat, és interessant que compteu amb la col•laboració d’alguna persona amb coneixements de fotografia per poder donar indicacions als nois i noies i garantir un nivell fotogràfic mínim.
Aquesta activitat forma part del centre d’interès “corresponsals de pau”.

Propostes d’acció

Porteu a terme en la vostra vida quotidiana aquelles coses que identifiqueu com a fomentadores de pau i
eviteu les que generin violència.
Font: Escola de Cultura de Pau.
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