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Activitats 
Què tal si partim d’una imatge inquietant, semblant a 
aquesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins sentiments ens desperta? Ens agrada? No ens agra-
da? Hem vist alguna escena semblant? A què es degut? A 
qui afecta? És temporal o té conseqüències futures? 

A partir de les respostes a aquestes o altres preguntes que 
ens puguem formular iniciarem una reflexió de l’estat del 
nostre entorn. Quines coses no ens agraden? Sorolls, brutí-
cia (al terra, als rius, platges, fonts), mala conservació de la 
vegetació, males olors, etc.  

Camara en mà us proposem fer  de reporters per tal de do-
nar a conèixer aquestes situacions i qui sap si potser en 
localitzem d’altres que no ens agraden. 

També podem convidar a les famílies a que participin i ens 
facin arribar les seves fotografies. 

Què podem fer amb aquestes imatges?  

           DONCS DIFONDRE-LES!!!!  

D’aquesta manera aconseguirem que més gent s’aturi a 
reflexionar una mica tal i com nosaltres ho hem fet. 

Se us acudeix com? Aprofitem les possibilitats que ens ofe-
reixen els mitjans de comunicació i les tecnologies? 

Tenim moltes possibilitats, segur que algunes conegudes 
pels nostres infants i joves. 

Podem penjar-les a través d’instagram o del nostre Facebo-
ok o blog, directament o creant un específic o  una categoria 
on agrupar-les. 

Podem enviar-la a diferents mitjans de comunicació: premsa 
escrita o Canals de televisió. Els d’àmbit autonòmic hi dedi-
quen algun apartat per publicar fotodenúncies de lectors i 
espectadors, acompanyades d’una petita explicació que 
podem redactar amb els nois o noies. 

Presentació 
Ens agrada el nostre entorn, el nostre poble, barri o carrer?  O el podrí-
em tenir una mica més bonic? Penseu que som respectuosos amb els 
espais que ens envolten o que en canvi portem a terme algunes accions 
que tenen un greu impacte en el nostre entorn? 

Segur que quan veus llocs, situacions o accions no respectuoses amb el 
teu entorn has volgut o t’has imaginat que podria ser d’una altra mane-
ra. A vegades les solucions són complexes, però sempre podem contri-
buir amb alguna petita acció a millorar-ho. Què tal si comencem per 
denunciar-ho per prendre’n més consciencia? I, si aprofitem les tecnolo-
gies per fer-ho? 

Objectius educatius 
• Reflexionar sobre les conseqüències de les nostres accions al 

nostre entorn 

• Fer servir la tecnologia com a mitjà de comunicació al servei 
d’accions de millora col·lectives 

• Fomentar una actitud més crítica i activa per aconseguir entorns 
més sostenibles 

Fotodenúncia 
Planeta  Invisible 

2013-2015 
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Més idees! 

Podem visitar la web 
http://fotodenuncia.org/ on s’explica com descar-
regar una aplicació al mòbil per tal de fer arribar la 
teva fotodenúncia a l’administració encarregada. 
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Planeta Invisible 

2013-2015 

Fotodenuncia 

A partir d’aquí, ens podríem animar a canviar alguna cosa de les 
que denunciem. Ho podem fer sols? O podem suggerir a la gent 
que hi contribueixi? Campanyes (relacionades amb el civisme, la 
gestió de residus o el medi ambient) com les us enllacem a con-
tinuació de diferents municipis ens poden inspirar: 

⇒ http://elprat.cat/plantilles/pr_re_mact_1c/
_uGU6aDOKh23jCIJn6aepYp2q6ETFiyFJUvogEuw7ttQ 

⇒ http://elprat.cat/plantilles/pr_re_mact_1c/
_uGU6aDOKh23jCIJn6aepYk71ZSza-
DiW1xd5WJ8Jm4SE?
go=e6598a7e63ddfde8c5cb85f213afa8c38f5a7ddbacbcf
faaa5e6c56485ef55df0f44a0392291d8ad09a6a670c5
82b0059f055cdca43fad26183d399138b8aa7b9424c7f
05ea121ea 

Eix Artístic: Una imatge val més 

que mil paraules!  
Què tal si muntem a la nostra entitat o algun espai públic, una 
exposició amb la quantitat de fotos elaborades? Podem incor-
porar a l’exposició un llibre de suggeriments, opinions, etc. Po-
dem convidar a famílies, veïns, escoles, etc. 

També podem despertar la nostra creativitat i transformar de 
manera artística alguns dels residus que trobem al nostre entorn 
per donar més força a la nostra denúncia. Cartells com els de 
l’agencia catalana de l’aigua ens poden inspirar a elaborar alguns 
semblant o perquè no alguna escultura o composició artística. 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/
campanyes_sensibilitzacio/bruticia_mar.pdf 

 

Valoració 
 
• Motivació i interès mostrat vers l’activitat 

• Grau d’aprofundiment de les reflexions realitzades i nú-
mero de conclusions a les que s’ha arribat. 

• Número de recursos tecnològics emprats i adequació de 
la seva utilització als objectius plantejats. 

• Canvis personals i/o col·lectius realitzats.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més recursos 
L’organització Greenpeace també té un blog dedicat a les foto-
denúncies, 
https://greenpeaceblong.wordpress.com/category/fotodenunci
a/ 

La web http://www.fotodenuncias.net/ , també publica foto-

denúncies a nivell estatal. 
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