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I.  El reportatge fotogràfic en una sortida escolar 
 
 
En una sortida de ciències al Cosmocaixa de Barcelona, amb alumnes de 
Ciències naturals (de 1r a 4t d’ESO), ens acompanyaren els alumnes de 
Fotografia de 4t d’ESO (aquesta matèria s’inclou com a recurs TIC en 
l’assignatura de Plàstica).  
 
L’objectiu era el de portar a terme un reportatge fotogràfic d’algun dels variats 
aspectes del museu amb el material fotogràfic de l’escola (càmeres i trípodes). 
Els alumnes –en petits grups- havien de decidir ells mateixos el tema del 
reportatge, després de realitzar una visita ràpida a les diferents zones i sales 
(permanents i temporals) del museu, segons les seves preferències i 
interessos; després, un cop decidit el tema (que podia ser específic o de caire 
general), s’organitzaven per realitzar les captures amb la màxima qualitat 
possible (punt de vista, paràmetres de les càmeres, trípode, etc.).  
 
Portaren a terme un total de 6 reportatges, que porten per títol: 
 

- Llums 
- Arc Iris i bosc inundat 
- Sota el bosc inundat 
- Animals del Cosmocaixa 
- Sala de la matèria i exposicions temporals 
- Habitació d’Ames 

 
En el primer (llums) els alumnes intenten plasmar la riquesa cromàtica dels 
colors additius de llum i de les ombres de colors; en el segon, es vol capturar 
un dels moments més màgics del bosc inundat: la pluja amb formació d’arc de 
Sant Martí des de dues posicions diferents; en tercer lloc, es porta a terme el 
seguiment dels moviments subaquàtics d’un arapaima gegant; el quart 
reportatge és d’un grup d’alumnes especialment interessat en els “animals” del 
museu, alguns ben estranys; el cinquè reportatge és el més general i també el 
més ampli (és l’únic que inclou algunes imatges d’altres companys), i s’acaba 
amb un reportatge monotemàtic (l’habitació d’Ames) en homenatge a la que 
sens dubte va resultar ser la màxima atracció del museu. 
 


