
 
 
 
 
 
 

Activitats Extraescolars a l´Escola Sant Jordi 
FOTOGRAFIA DIGITAL  

per Fotokids 
 
Dintre del marc de les activitats extrascolars del migdia es porten a terme activitats 
curriculars que col∙laboren amb el creixement personal e intel∙lectual dels nens:    

Us recordem que dilluns i dimecres hi ha SEP, i en cas de que l’alumne hi hagi d’assistir, 
no podrà prendre part en les AAEE aquells dies o incorporar‐se un cop acabi SEP. 

 
. Fotografia Digital  per FOTOKIDS. www.fotokids.net 
 

La fotografia digital ha fet que  la foto sigui cada vegada més popular  i que els 
nens també s'interessin de manera més fàcil. L’ imatge fixa té 
molts vessants que  la  fan atractiva  i enriquidora,  com  són  la 
faceta documental, artística o personal. La càmera de fotos es 
converteix  en  una  eina  per  expressar  les  inquietuds 
artístiques, mostrar fets,....i sobretot com a via d'expressió. A 
través de  les classes  s'aprendran  les  tècniques d'una manera 
pràctica  per  donar  regna  solta  a  la  creativitat. 
Es proposaran  jocs, projectes personals, activitats grupals per 
desenvolupar la creativitat i la imaginació. Ens endinsarem al món de la fotografia des 
del seu vessant documental a  l'artística,  fent d'aquesta matèria un canal d'expressió. 
 

Dies: Dilluns de 12:30 a 13:30h 
     

Cursos: De 3er a 6è 
      

Preu socis AMPA:  23€.   No socis: 26€/mensual 
 
Inici: 6 Octubre 2014 
 

  Més informació: Marta Ruiz Jadraque. 626 97 04 82     
jadraque@hotmail.com     o  ampaextraescolars@escolasjordi.cat 
Veure tríptic adjunt. Full d’inscripció a secretaria. 

   
 



FOTOGRAFIA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

Per què fotogra�a?

La fotogra�a digital ha fet que la 
foto sigui cada vegada més popular 
i que els nens també s'interessin de 
manera més fàcil. L’ imatge �xa té molts 
vessants que la fan atractiva i enriquidora, 
com són la faceta documental, artística o 
personal. La càmera de fotos es converteix en 
una eina per expressar les inquietuds artístiques, 
mostrar fets,....i sobretot com a via d'expressió. A 
través de les classes s'aprendran les tècniques d'una 
manera pràctica per donar regna solta a la creativitat.
Es proposaran jocs, projectes personals, activitats grupa-
les per desenvolupar la creativitat i la imaginació.

Què volem?

Endinsar-nos al món de la fotogra�a des del seu vessant 
documental a l'artística, fent d'aquesta matèria un canal 
d'expressió.Els alumnes aprendran els conceptes de manera 
divertida i sobretot pràctica. Adaptant-se als coneixements 
previs dels alumnes i avançant sobre la base de les seves 

Professora:

Marta Ruiz Jadraque és llicenciada en periodisme 
per la Universitat de Salamanca i va estudiar 
fotogra�a en el Institut de Estudis Fotogrà�cs de 
Catalunya. Va realitzar el postgrau de Periodisme 

Digital en la Universitat Politècnica de Catalunya i 
posteriorment Cicle Superior de Tècnic 

d'Imatge en EMAV de Barcelona.Ha treballat 
en diversos mitjans de comunicació i 

actualment és directora de la revista Art i 
Disseny i redactora de Digitalfoto. 

Vol apropar el món de la fotogra�a als 
alumnes d'una manera pràctica i 

constructiva.



FOTOGRAFIA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

1. Introducció
2. Orígens de la fotogra�a
3. Aprenent dels mestres
4. Quin fotògraf vols ser? 
5. El color
6. Enquadrament i composició
7. Velocitat
8. Il·luminació
9. L'instant decisiu. Fotoperiodisme
10. Foto de publicitat i moda
11. Bodegó
12. Fotogra�a abstracta
13. Fotogra�a artística
14. Fotogra�a analògica i digital
15. La teva càmera de fotos
16. Accessoris-trípodes, �aixos, fons
17. Narració amb imatges 
18. Tractament digital
19. Fotogra�a el teu dia a dia
20. Foto de naturalesa

Activitat dirigida a: 
nens/es de, 3er, 4art, 5è. a 6è

21. Macrofotogra�a 
22. Retrat 
23. Enfocament i profunditat de camp
24. Revelat amb líquids
25. Autoretrat
26. Projecte personal

27. Presentació i enquadernació
28. Stop motion
29. Compartir imatges en internet. 
Drets d'autor, deures, copyright.



 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 
 
 
FOTOGRAFIA DIGITAL  
 
Edats: De 3er a 6è 
 
Dia: Dilluns 12:30 a 13:30h 
  Inici: 6 d´octubre 2014 
 
Preu: Dos dies: 23€/mensual. No socis AMPA: 26€/mensual 

 
Impartit per Fotokids.net. Dirigida per Marta Ruiz Jadraque.  
  jadraque@hotmail.com     Tel: 629 97 04 82 
                        
 

 
 
NOM I COGNOMS DEL NEN/A_____________________________________ 
 
CURS ________                   
 
DATA DE NAIXEMENT ______________________ 
 
NOM PARE/MARE: _____________________________________ 
 
TEL DE CONTACTE ___________________________________________ 
 
MAIL DE CONTACTE ____________________________________________ 
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