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NIVELL 4: 
ELABORACIÓ D'UN FOTOREPORTATGE

Sessió 1. Dimecres 19 de setembre
- Explicació dels objectius del nivell.
- Explicació del fotoreportatge.
- Selecció de la temàtica a tractar.
- Preparació de l’escaleta prèvia a la 
realització del fotoreportatge.

Sessió 2. Dimecres 26 de setembre
- Preparació d’una breu explicació del 
fotoreportatge.
- Explicació del programa per editar el 
fotoreportatge.

Sessió 3. Dimecres 3 d’octubre
- Selecció de les imatges finals.
- Editatge de les fotografies seleccionades.

Sessió 4. Dimecres 10 d’octubre
- Elaboració del post.
- Publicació del fotoreportatge a Facebook.
- Pràctica de Facebook.
- Explicació d’un nou canal: Instagram.

Sessió 5. Dimecres 17 d’octubre
- Valoració del nivell.
- Entrega de diploma i xapa de nivell.

QUÈ FAREM?
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treehouse
Nota adhesiva
Afegir un punt:
- Elaboració d'un post de Facebook sobre el reportatge.

treehouse
Nota adhesiva
Eliminar punt

treehouse
Nota adhesiva
Eliminar punt


treehouse
Nota adhesiva
Pràctica intensiva de Facebook i incorporació d'un nou canal (Instagram) per aquells que dominen la xarxa social principal del programa.

treehouse
Nota adhesiva
Eliminar punt

treehouse
Nota adhesiva
Dimecres 23 de gener

treehouse
Nota adhesiva
Dimecres 30 de gener

treehouse
Nota adhesiva
Dimecres 6 de febrer

treehouse
Nota adhesiva
Dimecres 13 de febrer

treehouse
Nota adhesiva
Dimecres 20 de febrer
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QUÈ ÉS UN 
FOTOREPORTATGE?

QUÈ ÉS UN FOTOREPORTATGE?

També anomenat periodisme 
gràfic, el fotoreportatge és el 
registre visual d’un fet que és 
notícia que té com a objectiu 
informar el receptor sense la 
necessitat de llegir textos. 

Les fotografies que il·lustren el 
fet han d’explicar: què, qui, com, 
quan i on.

INSTRUCCIONS PER CREAR UN 
FOTOREPORTATGE

- Informa’t del fet que vols explicar 
mitjançant les fotografies.
- Assegura’t que és un fet d’interès 
general. 
- Fes moltes fotografies per disposar 
de material suficient.
- Utilitza un mateix criteri per a la 
selecció del material.
- Presenta les fotografies de manera 
ordenada per facilitar la interpretació
del receptor. 
- El text ha de ser d’unes 300 
paraules aproximadament.

COM FER UN FOTOREPORTATGE?

1. CAL ELABORAR EL TEXT QUE 
ACOMPANYI LES IMATGES.

- Títol del fotoreportatge.
- Text que resumeixi les imatges 
finals. 

2. CAL ELABORAR UNA ESCALETA PRÈVIA
ON ES DEFINEIXI:

1. Selecció de la temàtica a cobrir.
 - Quin és el tema principal a 
explicar?
 - Quins aspectes es volen destacar? 
 
2. Selecció dels personatges.
 - Es necessiten persones? Quin perfil 
de persones?
 - Quina quantitat de persones? 
 
3. Selecció de la ubicació.
 - On es faran les fotografies del 
fotoreportatge? 
 
4. Selecció dels aspectes fotogràfics.
 - Quantitat de fotos desitjades.
 - Quins tipus de plans seran? Oberts,   
 tancats, generals, etc.

treehouse
Nota adhesiva
Invertir els punts, primer és elaborar una escaleta, i després "elaborar el text que acompanya les imatges".
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COM S’ORGANITZA INSTAGRAM?

Instagram està dividit en:

-PERFIL PERSONAL/FEED: Escenari 
personal on es reuneix tot el contingut 
que un usuari ha publicat des de l’inici 
del perfil. 

-XAT: Permet enviar missatges 
directament a les persones que 
segueixes.

-STORIES: Espai que permet publicar 
contingut (imatge/vídeo) que està visible 
durant 24 hores.

-INICI/TIMELINE: Escenari principal on es 
reuneixen els posts (imatges/vídeos) que 
han publicat les persones que segueixes.

1. INSTAGRAM

QUÈ ÉS INSTAGRAM?

És una xarxa social que té com 
a element principal fotografies 
i vídeos. A més, també inclou 
opcions d’editatge de fotos. 
 
Instagram, et permet difondre el 
contingut que publiques a altres 
xarxes socials com Facebook. 

LES PARAULES CLAU D'INSTAGRAM

- POST/PUBLICACIÓ:  Conjunt d'elements 
(vídeo/foto, text i etiqueta) que 
conformen una publicació.

- ETIQUETA/HASHTAG:  paraula 
relacionada amb el contingut publicat 
que et permet trobar contingut de la 
mateixa temàtica.

- M’AGRADA/LIKE: acció de mostrar que 
t’agrada el post.

- COMPARTIR/SHARE: acció de 
compartir el post amb un o més amics 
de manera privada. 

- COMENTAR/COMMENT: Comentari en 
una publicació.

- SEGUIDORS/FOLLOWERS: nombre de 
persones que segueixen un perfil en 
concret.

- SEGUITS/FOLLOWING: nombre de 
persones que segueix un perfil. 

- NOTIFICACIONS: avís d’una acció que 
ha fet alguna persona que segueixes.
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PRACTICA AMB INSTAGRAM

1. Entrar a Instagram.
2. Crear un perfil (en cas que no es tingui) 
amb informació completa.
3. Seguir a perfils d’amics/coneguts.
4. Publicar una fotografia amb text i etiquetes.
5. Afegir una ubicació en un post.
6. Etiquetar un amic al post.
7. Aplicar filtres a la fotografia.
8. Crear un grup d’Instagram.
9. Enviar una publicació a un amic.
10. Iniciar una conversa per missatgeria.
11. Afegir contingut a l'story.
12. Possibilitats de fer fotografies/vídeos amb 
els formats dels stories.
13. Buscar publicacions per persones, 
etiquetes i ubicació.
14. Guardar publicacions. 

EXERCICIS D'INSTAGRAM
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DOCUMENT A OMPLIR D’ACORD AMB LES 
TASQUES A REALITZAR PER A CADA GRUP

SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

SESSIÓ 5
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