
HERBARI FOTOGRÀFIC 
Taller de cianotípia

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS

• Conèixer les plantes de l’hort del museu i crear un 
herbari fotogràfic amb aquestes. 
• En l’era digital, conèixer el procés fotogràfic analògic 
descobrint la tècnica de la cianotípia.
• Aprendre conceptes simples vinculats a la fotografia 
analògica.
• Desenvolupar la creativitat a través de la composició 
artística.
• Aprofitar els recursos que ens ofereix l’hort de 
manera sostenible. 
• Generar consciència de la invisibilització històrica 
de la dona pionera i científica. 

DADES BÀSIQUES

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Fotografia amb història! 
 
El 1843 la botànica Anna Atkins va publicar el llibre Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions. 
Es tracta d’un treball científic que bevia de les obres il·lustrades clàssiques de la botànica prescrites durant tot 
el segle XIX per les societats britàniques, però amb una diferència molt important i reveladora: el llibre estava 
il·lustrat amb fotografies. Per primer cop s’ometia el dibuix per il·lustrar espècies botàniques i Atkins va ser 
la primera persona de la història en il·lustrar un llibre de fotografies amb la tècnica de la cianotípia. L’activitat 
consisteix en una introducció al primer llibre de fotografia de la història, l’explicació de manera simple i entene-
dora de conceptes bàsics relacionats amb la fotografia analògica, concretament l’elaboració d’una cianotípia. Al 
museu us proposem conèixer les plantes de l’hort i capturar-les amb aquesta tècnica. 

Durada de 
l’activitat
1,5 hores

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
CM, CS, Secundària, Batxillerat, Cicles 
Formatius, Educació especial

Número de participants per grup
Grup-classe segons la normativa vigent. 

Tarifa
3,90 € per alumne
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

EDUCACIÓ DE QUALITAT: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i pro-
moure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
• Comprendre l’important rol de la cultura per assolir la sostenibilitat

VIDA TERRESTRE: protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terres-
tres. Detenir la degradació dels ecosistemes i la pèrdua de diversitat.
• Comprendre l’ecologia bàsica pel que fa als ecosistemes locals i mundials, tot identificant les 
espècies locals i comprenent la mesura de la biodiversitat. 
• Ser capaç de connectar amb les zones naturals locals i sentir empatia per la vida no-humana a 
la Terra.

• Ser capaç de crear una visió d’una vida en harmonia amb la natura.

IGUALTAT DE GÈNERE: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les do-
nes i nenes. 
• Ser capaç de reconèixer i qüestionar la percepció tradicional dels papers de cada gènere en una 
aproximació crítica respectuosa amb la sensibilitat cultural.

COMPETÈNCIES REFERENTS A L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS) 

• Competència de pensament sistèmic.
• Competència de col·laboració.

• Competència de pensament crític.
• Competència d’autoconsciència. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CONTINGUTS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
ARTÍSTIC
Dimensió percepció, comprensió i valoració
Competència 2. Utilitzar elements bàsics dels llen-
guatges visual, corporal i musical i estratègies per 
comprendre i apreciar les produccions artístiques. 

Competència 3. Comprendre i valorar elements sig-
nificatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya 
i d’arreu.

Dimensió interpretació i producció
Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguat-
ge visual amb tècniques i eines artístiques per expres-
sar-se i comunicar-se. 

Dimensió imaginació i creativitat
Competència 8. Improvisar i crear els elements i re-
cursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i pro-
duccions artístiques multidisciplinàries. 

Continguts clau
• Percepció sensorial dels elements presents en 
l’entorn natural, cultural i artístic. 
• El patrimoni i les manifestacions artístiques. 
• Propietats dels elements que trobem presents en 
l’entorn i en les obres artístiques. 
• Expressió de les idees, les emocions i les experièn-
cies que desvetllen les manifestacions artístiques.  
• Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels 
diferents elements i llenguatges artístics. 
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les 
produccions artístiques pròpies i dels altres. 
• Tècniques pròpies dels diferents llenguatges artís-
tics. 
• Produccions artístiques visuals i plàstiques 
• Expressió artística d’emocions, experiències, desit-
jos i valoracions crítiques.  
• Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació 
artística.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
D’EDUCACIÓ EN VALORS 
Dimensió interpersonal  
Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu 
envers les persones, les seves idees, opcions, creen-
ces i les cultures que les conformen.  

Continguts clau 
• Conductes autònomes. 
• Conductes responsables i corresponsables.
• Normes i límits en les actuacions quotidianes. 
• Relació amb l’entorn: implicacions socials i naturals 
de la pròpia conducta.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
LINGÜÍSTIC
Dimensió comunicació oral 
Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la 
situació comunicativa, utilitzant estratègies conver-
sacionals. 

Continguts clau 
• Saludar i prendre la paraula. 
• Cooperar amb l’interlocutor per fer fluir la conversa.
• Adequar-se a la situació i a la intenció comunicativa.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
ARTÍSTIC
Dimensió percepció i escolta 
Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva 
i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natu-
ral i cultural. 

Dimensió expressió, interpretació i creació 
Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb 
instruments i tècniques dels llenguatges artístics. 

Dimensió societat i cultura 
Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític les 
produccions artístiques en els seus contextos i fun-
cions. 

Continguts clau 
• Percepció visual. 
• Art i societat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DE 
LA CULTURA I VALORS
Dimensió personal
Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa 
de decisions i ser responsable dels propis actes. 

Dimensió interpersonal 
Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu 
envers les altres persones, cultures, opcions i creen-
ces. 

Continguts clau 
•  La presa de decisions: fases i conseqüències. 
•  Els criteris com a fonament de la presa de deci-
sions.
• La dignitat humana i el respecte. Consideració de 
la igualtat.
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
LINGÜISTIC
Dimensió comunicació oral 
Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral 
d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs.

Continguts clau 
• Processos de comprensió oral: reconeixement, se-
lecció, interpretació, anticipació, inferència, retenció.
• Formes de cortesia i respecte en les interaccions 
orals.
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la 
vida quotidiana 
Competència 2. Identificar i caracteritzar els siste-
mes biològics i geològics des de la perspectiva dels 
models, per comunicar i predir el comportament 
dels fenòmens naturals. 

Continguts clau 
• Model d’ésser viu.


