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OBJECTE: 

Documents es proposa promoure la participació de la comunitat universitària de la Facultat de 
Ciències Socials, i especialment de l'estudiantat, en la seua formació integral com a persones i 
ciutadans tant com mitjançant la creació d'un repositori documental de la realitat social 
mitjançant tècniques audiovisuals (fotografia i vídeo, fonamentalment). 

Documents no pretén cobrir suposats dèficits del pla d'estudis de les titulacions, ja que en cas 
d'existir aquesta necessitat hauria d'atendre's mitjançant la millora del pla d'estudis. No obstant 
això, l'adquisició de competències en el tractament d'imatges pot ajudar a millorar els treballs 
pràctics, informes, històries de vida, etc. que realitza l'estudiantat en les seues matèries. 

Així doncs, Documents té un doble objectiu: a) contribuir a la formació integral de les persones 
que componen la comunitat universitària; d'aquesta manera la Facultat realitza la missió de la 
cultura universitària, tal com ha sigut establida en la legislació específica des de la LRU fins a 
l'actualitat, b) en segon lloc, amb el material documental generat es crearà un repositori 
audiovisual de la realitat valenciana de consulta pública. 

JUSTIFICACIÓ: 

Amb massa freqüència, a les imatges fotogràfiques se'ls atorga un paper subordinat en el 
coneixement dels fenòmens socials. S'utilitzen per a il·lustrar o certificar la realitat i veracitat del 
narrat. No succeeix així en altres camps, per exemple, en botànica i les ciències de la vida. 

Documents reivindica la rellevància de la imatge, adequadament tractada, per a la formació 
integral mitjançant l'anàlisi de la realitat social i, en segon lloc, mostra com les imatges també 
construeixen aquesta realitat i es relacionen amb altres dimensions com el poder o l'estètica. 

Documents juga per a la seua implantació amb l'avantatge que en aquest moment quasi tothom 
porta en la seua motxilla o en la seua butxaca un aparell que pot recollir imatges, 
emmagatzemar-les, compartir-les en grups tancats o en la Xarxa oberta i generar repositoris 
personals de memòria. 

Partim, doncs, de tres fets: a) el món és audiovisual; b) la utilització sistemàtica d'imatges canvia 
i construeix el món contemporani i c) existeix una disponibilitat generalitzada d'aparells de 
reproducció i emmagatzematge. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

El projecte té caràcter a) formatiu b) participatiu i c) sociocrítico. 

La dimensió formativa està present encara que de diferent manera durant tot el 
desenvolupament del projecte. De manera específica, en una primera etapa hi haurà tallers 
impartits per especialistes que tractaran tant aspectes tècnics i estètics propis de la fotografia o 
del muntatge d'imatges i la realització de reportatges com uns altres formals relacionats amb 
drets d'autor i de reproducció o d'emmagatzematge. 

La dimensió participativa té també diferents formes d'expressió, però es plasmarà en la 
realització de reportatges gràfics, bé individualment o en grup, en l'organització d'exposicions i 
en la presència en els tallers. 



Finalment, el caràcter sociocrítico s'expressarà mitjançant la creació dels continguts la fi dels 
quals no pot ser un altre que contribuir al coneixement de la realitat social, en tota la seua 
complexitat i en les seues estructures de desigualtat i diversitat. 

DESENVOLUPAMENT 

Documents es desplega en quatre etapes: formació, creació i presentació de reportatges, 
selecció i emmagatzematge. 

1. Fase de formació mitjançant tallers: 

1.1. Fotografia i distància interpersonal: Mario Rabasco, professor del Màster de Fotografia UPV. 

1.2. Fotoperiodisme: entre altres persones participaran fotoperiodistes de primer nivell com 
Tania Castro, Miquel Lorenzo o El Flac. 

1.3. Drets de reproducció d'imatges i drets d'autor. Concepción Saiz (Dret Civil), Ricard Martínez 
Martínez 

1.4. Pràctiques guiades al carrer. 

2. Creació de reportatges: cada participant o equip de participants realitza el seu propi 
reportatge, podent acudir a l'assessorament dels professionals que imparteixen els tallers si el 
precisen. 

3. Presentació de l'obra creada, exposició d'aquesta, avaluació i selecció per part de la Comissió. 

4. Conservació en repositori Documents Socials de la Facultat de Ciències Socials 

 

COMISSIÓ AVALUADORA 

Estarà composta per la Vicedegana amb competències en Cultura i per professorat participant 
en els tallers. 

ORGANITZA. 

Comissió de Cultura de Facultat de Ciències Socials 


