FORMACIÓ FOTOGRAFIA EN CURS – LA PANERA 2013-2014

Presentació
Fotografia en curs és programa de pedagogia de la fotografia especialment adreçat als centres educatius.
Un dels seus eixos fonamentals és la formació del professorat de primària i secundària.
Totes les sessions s’orienten a la praxis amb l’alumnat amb l’objectiu de proporcionar metodologies i
instruments per dur a terme activitats concretes en el context educatiu. Per aquest motiu, al llarg de la
formació els docents experimenten els mateixos processos i pràctiques que es proposa desenvolupar amb
l’alumnat.

Programa
La formació es desenvolupa en dues jornades i un total de 8 hores presencials.
-

Jornada 1.
o Principis generals del programa ‘Fotografia en curs’
o Metodologia de visionat i comentari de fotografies.
o Propostes de pràctiques fotogràfiques
o Taller pràctic de realització d’una de les propostes: ‘Espais’
o Anàlisi de les fotografies realitzades

-

Jornada 2:
o Anàlisi del material realitzat amb l’alumnat. Metodologia de comentari, selecció i edició.
o Taller pràctic de realització d’una proposta: ‘Poètiques’ o ‘Retrats’
o Idees i recursos per exposar les fotografies al centre

Horari
Dissabte 18 de gener de 10h a 14h
Dissabte 22 de març de 10h a 14h
Seguiment i assessorament telemàtic i telefònic del desenvolupament de les pràctiques amb els alumnes.
Participants i formadors
La formació s'adreça a mestres i professors de primària i secundària.
Nombre màxim de participants: Vint persones.
La formació és a càrrec d’especialistes en fotografia i didàctica de la fotografia.
Preu
20 €
Certificat
La formació està reconeguda pel Pla de Formació permanent del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Inscripcions i més informació
educaciolapanera@paeria.es / 973 26 21 85
Lloc
Centre d’Art La Panera (Plaza de la Panera, 2, 25002 Lleida)
Organitzen
A Bao A Qu + La Panera
Amb el suport de:
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya + Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

