
 

TALLER DE FOTOGRAFIA EN FAMÍLIA 

 

 

Descripció: 

 

Taller dissenyat per a grups familiars als qui els hi agradi la fotografia i vulguin fer una 
aproximació a l’antiga fàbrica J. Trepat tot simulant ser grans fotògrafs. Ens obrim a una 
experiència creativa original, sota la forma d’un joc de rols, per tal de redescobrir  cal trepat 
com a un escenari fotogràfic on tota la família treballant en equip creï una experiència única.  

A mode de joc de rol, es repartiran els principals personatges creatius de “Guionista”, 
“Director/a de fotografia”, “fotògraf/a” i “actors i actrius figurants”. Aquests quatre rols 
seran alternats al llarg del recorregut, de tal forma que tots els participants en un moment u 
altre de la visita hagin pogut experimentar sensacions diverses d’aquest treball en equip. 



Amb la pròpia càmera digital familiar s’iniciarà la visita guiada a cal Trepat plantejat com a un 
recorregut creatiu on anar-hi creant les diferents instantànies familiars segons ens marqui un 
primer guió. Cal Trepat es transforma en el nostre plató fotogràfic on el director/a de 
fotografia ens enquadrarà aquells referents indispensables que cal que en el nostre 
recorregut siguin fotografiats, finalment només un bon fotògraf/a pot materialitzar una bona 
instantània que compleixi tots els requisits amb l’ajuda o no dels figurants. Aprendrem jugant 
i ens emportarem un bon record d’aquest recorregut creatiu en família.  

 

L’ús de diferents rols ens pot ajudar a desemmarcar els rols que tots els familiars de forma 
habitual desenvolupen entre ells, de tal forma que ens permetin transgredir les relacions 
parentals habituals i es traslladin a un entorn creatiu.  El treball  en equip i la comunicació són 
les eines claus pel desenvolupament correcte del taller i la materialització final d’aquest en 
una seqüència fotogràfica final. 

 

Els rols principals són: 

 

 El guionista 
 Director/a de fotografia 
 fotògraf/a 
 actors i actrius figurants 

 

En aquest taller familiar volem obrir la 
possibilitat de sentir-nos com a grans 
fotògrafs i experimentar les 
sensacions del que seria treballar en 
un projecte fotogràfic emmarcat dins 
cal Trepat per a tota la família de 
forma amena i distesa.   

 

 

El o la guionista, serà el responsable de la materialització d’un primer esquema de guió 
indispensable per a cada espai del museu. En cada zona creativa caldrà fixar-se en detalls 
esmentats en la visita guiada. Aquests elements caldran ser immortalitzats 
fotogràficament i així ho marcarà aquest guionista. Aquest primer guió entregat en el 
taller pot veure’s modificat en qualsevol moment si el guionista i el director/a de 
fotografia consideren que cal ampliar el recorregut.  

 



El director/a de fotografia, seguint el guió marcat cal que imagini com s’ha de fer la 
fotografia ideal. L’entorn, la llum, l’enquadrament, la situació dels figurants, l’atmosfera 
més adequada. Com a eines rebrà diversos marcs per enquadrar i explicar al fotògraf i 
figurants com imagina aquesta fotografia final.  

 

El fotògraf/a caldrà que materialitzi en una bona imatge aquestes peticions anteriors. De 
la seva bona tècnica en dependrà el resultat final de la fotografia i si aquesta pot superar 
les expectatives del equip creatiu. 

Els figurants rebran instruccions sobre la seva posició corporal i expressiva en cada una 
de les fotografies que se’ls requereixi.  Podran participar activament en el recorregut 
demanant modificacions de guió per incloure’s en més fotografies i de diferents 
modalitats al llarg de tot el recorregut.   

 

Els espais creatius: 

 

Els espais creatius serien els diversos escenaris fotogràfics indispensables per aquest 
recorregut fotogràfic. Els podem dividir en: 

 

1.- Departament comercial 

2.- Exterior de cal Trepat, façana de les dinou naus 

3.- Foneria 

4.- Taller de modelistes 

5.- Taller amb embarrat 

 

Aquests diferents espais ens donen la 
possibilitat d’experimentar amb diferents 
formes fotogràfiques com podrien ser: 
fotografia d’interior, d’exteriors, retrats, 
plans generals, primers plans, picats i 
contra-picats, contrallums, els famosos 
“selfis”, imatge de falsa perspectiva. Tot 
aquest ventall inclòs en un primer guió 
que sempre quedarà obert a la imaginació 
de cada grup i a la seva creativitat.  

 

 


