
 

FOTODENÚNCIA
Activitat d'educació ambiental per a Secundària

PRESENTACIÓ

Ens agrada el nostre entorn, el nostre poble, barri o carrer? El podríem 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 manera. A vegades les 
solucions són complexes, però sempre podem contribuir amb alguna petita acció a 
millorar-ho. Què tal si comencem per denunciar-ho per prendre’n més consciencia?

Edat recomanada
12 – 18 anys

Temàtica
Contaminació, deixalles, conservació de la natura, responsabilitat, ambients naturals i 
ambients humanitzats

OBJECTIUS

● 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 



  

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

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

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

Reflexió
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, brutícia (al terra, als rius, platges, fonts), mala conservació de la vegetació, 
males olors, etc.

Sortim a fer de reporters
Càmera en mà us proposem fer de reporters per tal de donar 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. 

Difusió de les imatges
La difusió és molt important per aconseguir que més gent s’aturi a reflexionar una 
mica tal i com nosaltres ho hem fet.
Podem fer-ne difusió a través de: 
● Xarxes socials com Instagram o Facebook
● El lloc web de l'escola o d'escola verda
● En un blog específic per al projecte
● Mitjans de comunicació locals o d'àmbit autonòmic (premsa, i televisió)
● Al lloc web FotoDenuncia.org

Una imatge val més que mil paraules! 
Què tal si muntem a la nostra escola o algun espai públic, una exposició amb les 
fotos elaborades? Podem incorporar a l’exposició un llibre de suggeriments, opinions, 
etc.
Podem convidar a famílies, veïns, altres 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. 

I fins i tot, podem organitzar un concurs de fotodenúncia ecològica!

http://www.fotodenuncia.org/


  

VALORACIÓ

Per a la valoració d’aquesta activitat cal tenir presents els següents indicadors:
● Motivació i interès mostrat vers l’activitat 
● Grau d’aprofundiment de les reflexions realitzades i número 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

RECURSOS

● Concurs fotogràfic de denúncia ecològica – Institut la Ferreria
● Fotodenúncia al blog de Greenpeace
● Fotodenúncies del Govern d'Andorra

http://laferreriaescolaverda.blogspot.com.es/2015/01/concurs-fotodenuncia-ecologica-2015.html
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/fotodenuncia-una-herramienta/
https://fotodenuncies.govern.ad/
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