
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 9 i el 31 de maig de 2019

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre el 3 i el 14 de juny de 2019

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula 
entre el 9 de maig i el 14 de juny de 2019

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu 
Campus de Cappont. Edifici Polivalent 
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

Patrocinen:

LLEIDA
De l’1 al 12 de juliol de 2019



07L9

POSSIBILITATS EDUCATIVES DE 
LA FOTOGRAFIA. PENSAR I CREAR 
AMB IMATGES

De l’1 al 5 de juliol de 2019
Lleida 

Avui accedim a un món infinit d’imatges gràcies a la telefonia mòbil, 
les càmeres digitals, Internet i la televisió. Aquestes imatges, són el 
reflex del que som? Ens ajuden a viure els valors humans? Servei-
xen per crear consciència col·lectiva i social?
En aquest curs ens ocuparem de l’acte de “mirar” a través de la 
fotografia, no només per captar imatges o documentar el moment, 
sinó per pensar sobre el que ens transmeten. El curs, a més, ens 
possibilitarà innovar en diferents àrees curriculars a l’escola. 
En el món educatiu, la fotografia pot esdevenir una eina transver-
sal, inclusiva i interdisciplinària per desenvolupar capacitats creati-
ves, comunicatives i crítiques. Ser coneixedors d’aquest potencial i 
exercir-lo mitjançant la utilització d’imatges en contextos educatius i 
socials ens permetrà tenir una visió compromesa amb el canvi que 
demana la societat.
Curs adreçat a mestres, estudiants de Ciències de l’Educació, Comu-
nicació Audiovisual, professorat de secundària i batxillerat, professi-
onals de les arts visuals, educadors i treballadors socials, pedagogs, 
psicopedagogs i psicòlegs, professionals de serveis d’atenció a la 
ciutadania i qualsevol persona interessada en el treball amb imatges.

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Johana Villarraga Flórez (Departament de Pedagogia i Psi-
cologia de la UdL)

Equip docent Johana Villarraga Flórez (UdL)
Durada a) 20 hores lectives

b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de 
l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
Places 25

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat

2 ECTS reconeguts per la 
UdL: 20 hores presencials + 

30 hores de treball autònom de 
l’alumnat

PROGRAMA    

Dilluns 1
Veure. Mirar al jo 
Johana Villarraga

09.00-11.00 h Presentació del curs
Plantejaments del llenguatge i la cultura visuals. 
Veure i mirar
Valor de la fotografia en el context educatiu

11.30-13.30 h Exercici pràctic: Mirar al jo
Acció creativa cap al món interior a través de la 
creació d’un mapa d’imatges. Consciència corporal, 
escolta interna i espai que habitem. Exploració dels 
diferents mons del “jo” i autoredescobriment

Dimarts 2 
Pedagogia de la imatge
Johana Villarraga

09.00-11.00 h Pedagogia i imatge: autors, creadors i fonaments 
teòrics
Metodologia de la fotografia social i participativa 
Habilitats docents al voltant de les imatges
Relacions interdisciplinàries amb altres àrees de 
coneixement

11.30-13.30 h Plantejament d’un projecte fotogràfic educatiu: la 
idea i el tema
Projectes realitzats en contextos educatius
Elaboració d’un projecte propi

Dimecres 3 
Imaginaris col·lectius
Johana Villarraga

09.00-11.00 h Construcció d’imaginaris socials al voltant d’imatges
Representacions visuals del món de la infància 
Identitats i diversitat: mirar a l’altre
Inclusió com una forma per veure el món

11.30-13.30 h El collage com a procés col·lectiu. Creació conjunta 
mitjançant la tècnica de détournement

Dijous 4 
Narratives visuals
Johana Villarraga

09.00-11.00 h Narrar amb imatges
Muntatge cinematogràfic com a forma de pensament
Seqüències narratives

11.30-13.30 h Elaboració d’una seqüència narrativa amb imatges 

Divendres 5 
Imatges i paraules
Johana Villarraga

09.00-11.00 h L’escriptura al darrere de les imatges
Concepció i edició de projectes fotogràfics (en 
relació amb el projecte educatiu)
Idees i recursos per exposar les fotografies i/o 
editar-les en suport físic

11.30-13.30 h Metodologies de visionament i comentari de 
fotografies


