ACTIVITAT DIDÀCTICA

• Temporalització: 1 hora.
• Nivell educatiu: ESO i Batxillerat
• Desenvolupament en cinc possibles moments (l’1, el 2 i el 3 els fan
tots durant la visita):
0. Es proposa el visionat del documental "Les dues guerres de Francesc
Boix" a classe abans de venir a veure l’exposició. El podeu descarregar
a:
(http://www.rtve.es/television/20150121/dos-guerras-del-fotografoboix/1084600.shtml)
1. Reflexió inicial sobre la fotografia com a font primària en el
coneixement de la història.
2. Presentació del personatge. Qui va ser en Francesc Boix?
3. Treball cooperatiu de l’alumnat. Apropar-se a les fotografies.
4. Treball a l’aula. Anàlisi d’una fotografia.

Moment 1. LA FOTOGRAFIA COM A FONT PRIMÀRIA

Temps: 15’
Espai: un lloc abans d’entrar a l’exposició
Material complementari original dels anys 30: maleta de fusta, càmera fotogràfica
de baquelita i rodets
Contingut:
• La fotografia és una font primària, prové del moment històric en què va ser
realitzada.
• Té caràcter subjectiu. El fotògraf dona rellevància a aquells aspectes que
vol destacar i els dona a conèixer d’acord amb els seus criteris, tant
estètics com ideològics. La fotografia persegueix un objectiu.
Com es porta a terme:
Aquesta activitat té caràcter de diàleg entre monitor/a i alumnat.
• Es demana a l’alumnat a què ens referim quan parlem de fonts en Història.
Diferenciem entre fonts primàries i fonts secundàries.
• Els demanem què pretenen quan ells i elles fan una fotografia (guardar un
moment com a record, poder recordar una persona o un lloc,...).
• Els demanem que es posin a la pell d’una persona que fa fotografies en un
moment de guerra (empatia històrica). Què voldria fotografiar? Amb quin
objectiu?

Moment 2. Qui va ser en Francesc Boix?
Temps: 10’
Espai: davant els panells de l’entrada on es parla d’en Francesc Boix.
Material complementari: còmic “El fotógrafo de Mathausen” de Salva Rubio, Pedro
J. Colombo i Aintsane Landa. Norma Editorial,2018.
Contingut:

• Es parla de la vida d’en Francesc Boix: la militància a les JSU, la participació
a la guerra civil com a combatent, la seva passió per la fotografia, l’exili i el
tancament a Mathausen.
• Es comenta com van aconseguir la col·lecció que es presenta a l’exposició
a un antiquari de França.
Com es porta a terme:
En aquesta activitat el monitor/a fa una explicació en forma de classe magistral.
• S’interpel·la el record de l’alumnat respecte algun fragment del
documental en cas que l’hagin visionat (que es vegi la relació amb
l’exposició).
• El còmic serveix com a reforç a la idea de la potència del personatge, del
qual se n’han fet exposicions, documentals, còmics i pel·lícula.
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Moment 3. Apropar-se a les fotografies
Temps: 35’ (15’ preparació + 20’ recorregut).
Espai: exposició.
Contingut:

• En grups de 3 o 4 alumnes, es preparen la presentació a la resta de classe
de les fotografies del seu àmbit, seguint el guió que es proposa més
endavant.
• Es fa la visita guiada pels propis alumnes sota la supervisió i ampliació (si
cal) per part del monitor/a.
• S’acaba amb l’observació lliure dels objectes exposats.
Com es porta a terme:
En aquesta activitat el monitor/a acompanya els grups, ajudant a solucionar
dubtes i ampliant o corregint allò que consideri convenient del que l’alumnat va
explicant.
• Les noies i els nois es divideixen en 7 grups, corresponents als 7 àmbits que
es proposen analitzar (seria convenient que portessin els grups fets des del
centre per guanyar temps):
o Armats.
o Quotidià.
o Celebracions.
o Destrucció.
o Vida quotidiana amb civils.
o Instrucció combat.
o Retrats.
• Cada grup prepara una petita explicació per als seus companys/es (d’uns 3
minuts en total per a cada àmbit), seguint el següent esquema:
De què ens parlen les fotografies d’aquest apartat.
Quina impressió ens provoquen al veure-les.
Assenyalar un parell de detalls (en una mateixa fotografia o en
diferents) que els hagin cridat l’atenció, explicant per què.

Moment 4. Anàlisi d’una fotografia
Temps: una sessió.
Espai: aula institut.
Material complementari: fitxa de treball (annexada a sota).
Contingut:

• Desenvolupar competències pròpies de l’anàlisi de fonts iconogràfiques
(en concret fotogràfiques) per apropar-se a la Història.
Com es porta a terme:
Aquesta activitat és voluntària i es porta a terme a l’ institut.
• Cada alumne haurà triat una fotografia d’en Francesc Boix (no cal que
sigui de l’àmbit que va analitzar, sinó la que més l’hagi colpit). La
fotografia amb el mòbil i en fa el següent treball:

Títol (inventat a partir del que s’hi explica o de la sensació que provoca):

Àmbit en què es trobava a l’exposició:
Què s’hi veu? (descripció; context històric, personatges, espais, objectes,... ):

Què t’ha cridat l’atenció d’aquesta fotografia? (aspectes estètics, aspectes
de contingut, aspectes ideològics, alguna curiositat,...):

