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Presentem la primera part de la 
primera carta i els convidem a 

fotografiar dates, de manera individual 

Junt amb les fotografies, entreguen 
una reflexió sobre l’activitats.  

Heus aquí alguns resultats 



SARA RAMOS 
LA MEVA OPINIÓ SOBRE EL PROJECTE DE LES DATES  
La veritat és que aquest projecte m’ha semblat molt interessant i divertit. En aquest món estem envoltats de dates, 

cada dia és una data i la majoria dels fets més importants que ens succeeixen durant la nostra vida els recordem 
amb dates. El nostre aniversari, la nostra comunió, el dia que es van casar els nostres pares, quan mor alguna 

persona estimada per tu... Tot ho recordem amb una data concreta.  

Aquest treball consistia en buscar dates del nostre voltant, ja sigui al carrer o a casa teva, i fer una fotografia per 
comentar-les a classe. Jo vaig decidir enfocar aquest projecte d’una manera especial. Em vaig donar compte 
que igual que totes les persones jo també tinc dates significatives o que em recorden a un fet especial. Em vaig 
posar a pensar en les cinc dates més importants per mi fins ara.  
Va ser difícil pensar quines eren les dates més significatives per mi, però finalment vaig decidir quines posar i són les 
que apareixen en les fotografies que he fet. Algunes les vaig escriure jo i vaig fer la foto, i d’altres ja estaven 

inscrites a algun lloc.  
M’ha agradat molt aquesta part del projecte i crec que es una bona idea fer això en aquesta matèria, buscar 
maneres diferents de fer art. A més, penso que tots ens hem divertit buscant dates i esbrinar perquè són importants 
per a nosaltres mateixos o per a algú.  

 

Activitat dates 
Respecte a l’activitat proposada penso que ha estat una forma curiosa de recórrer 

llocs del meu poble que no sabia que existien. També crec que s’hauria de dedicar més 
temps, ja que és una activitat laboriosa i el resultat final podria ser molt bo. 

Des del meu punt de vista ha sigut una experiència diferent perquè he pogut veure per 
mi mateixa que l’art també es pot trobar al carrer amb una simple data.  

GISELA RODRÍGUEZ 





Durant un parell o tres de setmanes hem hagut d’anar fent fotos a les dates que veiem per 
qualsevol lloc. A mi m’ha costat una mica, ja que quan veia una data no era conscient de que 
havia de fer-ne fotografies pel treball. Trobo que és un treball interessant i curiós i que t’ajuda a 
fixar-te realment en el que tens al teu voltant, ja que moltes vegades no ens fixem en el que ens 
envolta. 

MARIA HERRERA 



Fer aquestes fotos m'ha servit per adonar-me de la importància que donem el temps. Tenim l'afany de controlar-ho. Tant és així que ens 

hem inventat una unitat de mesura i li hem posat un nom.  

A més a més, he pogut percebre la limitació de la ment humana vers a la grandiositat del món. Els éssers humans no volem oblidar allò que 

ens resulta important. Per això, escribim continuament les unitats de temps en què succeixen. Tot i així, resulta molt difícil perquè el temps 

és infinit, nosaltres som limitats i el nostre pas pel món és efímer.  

Si ens fixem totes les fotos reafirmen aquesta idea. Totes elles són recordatoris ja sigui d'experiències viscudes, històries o obligacions.  

 Sabem que quan allò que nosaltres anomenem temps va passant la nostra realitat física canvia. Això convida a reflexionar sobre l'origen 

innat del temps. No és una cosa que hagim creat nosaltres sinó que mitjançant la observació ens hem pogut adonar de la seva existència i 

que sense ell la nostra realitat no tindria sentit. Tot el que coneixem està subordinat a ell.  

També, cal remarcar que el temps té un caràcter igualitari, com la mort. No importa quina sigui la teva posició en aquest món, siguis ric o 

pobre, bo o dolent el temps passa per tots igual. El temps que et toca viure un dia s'acaba i res ni ningú pot lliutar contra aquest fet. El que 

sí que podem fer és intentar deixar la màxima petjada de bondat em aquest món que tant ho necessita.  

En conclusió, fer aquestes fotos m'ha ajudat a reflexionar sobre el temps el seu origen i quin paper té per nosaltres. M'ha ajudat a parar-me 

i adonar-me de la quantitat de coses que veiem diàriament i la importància de les quals passem per alt. Hem de fixar-nos més en la 

rellevància que tenen les petites coses.  

 

IRENE OLIVA 











- Comentari sobre el projecte de les dates 

M'ha costat una mica trobar les dates, ja que per Sant Boi no n'hi ha gaires, però finalment he aconseguit trobar-ne algunes. 

La veritat és que aquest projecte m'ha sorprès perquè no m'esperaba mai que ens possessin un treball així a segon de 

batxillerat. Encara i amb això, l'he trobat interessant, ja que és una altre manera d'apreciar l'art. Crec que l'art no és només allò 

que poguem trobar als museus, que valgui diners, o que sigui molt antic. A la meva manera de veure, l'art és una manera 

d'expressar-se que cadascú pot interpretar-la a la seva pròpia visió. Las dates són una manera de veure l'art diferent, ja que 

interpreten un moment molt especial per a una persona com pot ser la data d'un casament, l'inici amb la teva parella, de la 

mort d'algú molt estimat, … Són petits moments de la vida que mai s'oblidaran i que val la pena guardar-los d'alguna forma 

que sigui especial per a tu.  

CRISTINA FISAS 



Aquesta proposta de treball al principi no va 
cridar-me massa l’atenció, ja que soc molt 
despistada i els treballs d'aquest estil no s'em 
donen gaire bé. Em va costar agafar el ritme 
però al final, de tant fixar-me en on podia 
trobar dates vaig acabar veient dates per tot 
arreu. Crec que ha sigut una activitat 
interessant perquè m'he adonat que si 
comences a fixar-te en detalls invisibles a 
simple vista, després es converteixen el algo 
molt evident per als teus ulls. També he tret 
com a conclusió que anem tan ràpids en 
aquesta vida que no ens parem a posar atenció 
en petits detalls, com les moltíssimes dates 
que ens trobem en el dia a dia.  

CARLOTA MARÍN 





ÀNGELA ESTEBAN 
Aquestes dates són una recopilació de moltes 
coses en les quals m'identifico ja siguin 
experiències viscudes durant la meva vida, 
gustos o records. : fotografíes, entradas de 
concerts, tikets de vols, de viatges, diaris, 
activitats, diplomes, aliments que m'agraden, 
esqueles,etc. A més a més totes es troben a 
casa meva, i les vaig reculir durnat un matí.    

Vulguis o no, les dates sempre apareixen, fina i tot en un bitllet de tren, en el 
tiquet de la compra... I algunes poden arribar tenir grans significat per tu, com 
d'altres que no tenen cap significat pero que estan per tal de verifiar, recordar 
alguna cosa. 

CARLA CARBÓ 













DAVID CALVO 
Per a mi aquesta activitat m’ha semblat una 
mica estranya perquè el fet de fer fotos a dates 
que siguin significatives (o no) i donar una 
explicació ja em sembla que es una mica 
diferent al que fem sempre, i sincerament no 
se com continuarem aquesta activitat però jo 
crec que pot arribar a ser interessant, i encara 
estic amb dubtes de com enfocarem aquesta 
activitat, però tinc bones expectatives. 

-Aquestes fotos que he escollit han sigut una mica especials per 
a mi, cadascuna te un significat en particular, però totes crec que 
son molt importants. Podríem començar per la del 1998, es pot 
deduir una mica el perquè he posat aquesta foto, doncs, per és 
l’any en que vaig néixer i per tant es una cosa que és molt 
important , perquè serà una data que sempre recordarem i que 
sempre celebrarem. 
La segona foto més important i significativa per a mi es la del 
1989-1991, perquè es una data amb la que m’identifico molt ja 
que és podria dir que es quan va ‘néixer’ la musica rap a 
Espanya, una gènere de musica que m’agrada molt i per tant he 
volgut posar aquesta data aquí, a més a més de que aquest any 
2015 ha fet justament 25 anys d’una de les primeres cançons de 
rap (a espanya). 
Per últim he volgut col·locar la foto que posa 2013-2014, una 
altra data que va ser una de les millors per a mi i una data que va 
ser un gran canvi, perquè va ser l’any el qual em vaig graduar de 
l’ESO i per tant, al acabar l’ESO va començar una nova etapa per 
a mi, canviant de col·legi i fent nous amics, canviant una mica 
l’entorn. 



PATRICIA GARCÍA 
Historia de l’ Art 
He decidit seleccionar aquestes fotografies perquè reflecteixen el meu dia a dia i el que vec cada dia o molt sovint i per tant ja estic familiaritzada 

amb això. 

Per exemple, el rellotge és del meu pare i és el que sempre porta posat i mai l’he vist sense ell i a més a més em sembla que va molt amb el seu 

caràcter. El suc de pinya també representa el meu dia a dia ja que és el que sempre porto a l’hora del pati, és a dir, a l’escola, lloc on passo la 

majoria del meu temps. 

El Nestea simplement és la meva beguda preferida i sempre és el que em demano quan vaig a dinar amb algú o en el primer en que penso 

quan tinc set. El tiquet, tot i que en aquest cas és d’un bar, volia que signifiqués el treball, és a dir, la botiga de fotografia dels meus pares 

sobretot i totes les altres botigues que hi ha en el seu voltat (inclòs aquest mateix bar). L’he seleccionat perquè la botiga del meus pares és una 

peça fonamental en la meva vida i en la vida de la meva família ja que fa molts anys que la vam adquirir i sempre ha sigut com una segona casa 

per a nosaltres i això també forma part del meu dia a dia.  

Les dues últimes fotos que em queden per explicar són dues captures de la pantalla del meu mòbil. Les he volgut fer perquè el mòbil és un 

aparell que sempre està amb mi i que em serveix no només per comunicar-me sinó que l’utilitzo per gairebé tot. La foto en la que es veu una 

nena petita, és la foto que sempre vec només prémer un botó del mòbil, aquesta nena és una amiga que sempre ha estat en la meva vida i 

sempre compto amb ella en tot, per tant ella forma part del meu dia a dia i de la meva vida en general.  

I per últim la foto del calendari té dos significats, el primer és que la data que està encerclada té un valor sentimental amb una persona que 

també està present en el meva vida i que és una peça del meu dia a dia, i el segon significat és que aquest mateix calendari em serveix 

d’organitzador del meu dia a dia i és on apunto totes les coses que haig de fer extraescolars, per tant és un gran recordatori que em serveix per 

molt. 





ANDREA MOYA 



MARC PETISCO 
Aquestes tres dates han tingut totes una 
trascendència bastant important en la meva 
vida, ja que totes fan referència a 
aconteixements importants, com el dia en el 
que em van acceptar al conservatori per fer un 
mes de curs d'estiu de piano i solfeig, el sobre 
en el que havia de ficar el mòbil  en el exàmen 
del First Certificate, i una foto grupal de les 
meves primeres colònies. Considero que si 
coses com les dates han sigut guardades 
sempre al llarg de tota la història, és perque 
tenen un valor incalculable potser no pel món, 
però si per el món concret d'una persona. 



PAULA IGLESIAS 
La veritat és que jo només tinc una foto, però 
penso que és una de les més boniques que he 
vist pel carrer pintades. En realitat, és la data 
que, sota el meu punt de vista, pretén mostrar 
la història d'amor entre una noia i un noi (la 
noia és amiga meva), que va començar fa cosa 
d'un any. A mi em recorda a l'emoció del 
primer amor. La primera persona que et fa 
sentir allò a la panxa en una edat en que tot és 
una bojeria i això és el que et centra i et 
descentra a la vegada, allò que actua per igual i 
que et fa sentir que ho donaries tot per una 
persona. Em fa gràcia quan veig a la meva 
amiga i al seu noi, i els seus somriures a la cara, 
i penso que tots passem pel primer amor un 
cop a la vida. La manera d'actuar, com et 
canvia el caràcter, com el teu món, de cop, té 
una visió diferent... Un conjunt de coses que et 
fan ser feliç d'una manera diferent per primer 
cop a la vida. 



Pel treball d'història de l'art he decidit portar 
fotos de dates de caducitat de diferents 
productes que tinc a casa. Simbilitzarien la 
fugacitat de la vida i com allò bo sempre té un 
final o un límit. Espero no haber-me equivocat 
gaire d'objectiu. 

CARLOS MARTÍN 





ORIOL AZCONA 
Les dates que s'han fotografiat han sigut dates que d'alguna manera han aportat alguna 
informació important o han servit d'alguna cosa per la vida quotidiana durant quest 
període de temps. 
S'han fet algunes fotos relacionades amb dates de caducitat de productes alimentaris ja 
que aporten informació important sobre la qualitat del producte i la seva durada.  
Seguidament s'ha fotografiat la data de la mort d'un personatge relacionat amb l'església 
anglesa i les seves peces musicals. Peces les quals t'ajuden a recordar la contribució 
d'aquella persona bondadosa que creia en un Deu tot poderós i escrivia obres musicals 
molt maques.  
Posteriorment s'han fotografiat dues dates relacionades directament o bé indirectament 
amb l'aviació. Una d'elles és la data d'un vol des de Barcelona fins a Nova York, en el qual 
s'hi pot observar en tot detall tota la informació del mateix vol. L'última fotografia és 
sobre un esdeveniment aeronàutic que se celebra anualment;  que d'alguna manera t'hi 
pots sentir implicat i et pot agradar tenir en ment aquella data per a poder assistir a 
l'esdeveniment.  



DANI BRITO 
Aquest treball m'ha semblat molt interessant i entretingut, perquè durant aquest dies 
m'he fixat més en les coses que hi ha pel carrer. Gràcies a aixó he trobat dates on llocs per 
on paso normalment però mai m'havia fixat. 



CARLA SALADIÉ 
Personalment aquest treball m’ha semblat molt interessant, el fet de buscar dates m’ha fet parar atenció en coses que 

normalment no m’hi fixo. M’he adonat de que es poden trobar dates en tots els llos i escrites en moltes formes. Les dates 

serveixen per recordar i aquella data que per tu pot ser molt important per algú altre pot no significar res. Vaig decidir que un dia 

m’aniria a donar una volta per la meva ciutat a buscar dates i el resultat em va sorprendre molt, n’hi han per tot arreu. 





JAVI GARCÍA 
El treball d' historia de l'art me ha semblat 
molt interesat i entretingut ja que he pogut 
trobar fotos, textos i d' altres de dates bastant 
antigues i aixo me ha fet pensar en com passa 
el temps,recordar el que habia oblidat... Tinc 
ganes de veure els treballs dels meus 
companys i veure les imatges que han agafat. 

Aquestes fotos que he escollit, han sigut 
especials per mi ja que la primera 
(cuadre) va ser el primer regal al néixer, 
ho va fer la meva avia a má i es molt 
especial per mi. Respecte a la segona 
fotografia, són postals de fa 10 anys que 
la meva millor amiga de la infantesa em 
va enviar al estiu i li tinc molt carinyo. 



He escollit fer fotos d'aquestes dates perquè 
són dates que vec cada dia al Conservatori de 
Música. 

IVETTE AMARGÓS 





MAR FERNÁNDEZ 
Les dates que he trobat m’inspiren diferents coses. Algunes d’elles 
coses dolentes , però que han de ser recordades, i d’altres moments  
inoblidables de les quals la gent vol deixar constància. Crec que és 
important que recordem el nostre passat. 
Aquesta és la meva conclusió sobre les imatges que he trobat, Mar 
Fernández. 

 



LA MEVA COL·LECIÓ DE DATES 

La col·lecció de fotos que presento al projecte, pretén esdevenir una descripció visual i numèrica, 

utilitzant diverses dates significatives, de mi mateixa, de qui sóc. Ho he trobat un repte interessant doncs, 

sempre he dit que sóc més de lletres que no pas de números, però crec que he aconseguit un bon resultat.  

A les imatges, hi apareixen dates que a simple vista potser no semblen importants, potser perquè no ho 

són gaire més que per a mi i la gent que s’hi veu reflectida, però que amaguen veritats molt personals. 

Aquí és on resideix l’art d’aquestes fotografies, el secret, la intenció oculta de cada una de les dates 

captades a través de la càmera. 

D’entre les fotografies, hi trobem el dia que els meus pares es van casar, o el dia del meu aniversari, 

dates, que és fàcil veure-hi la importància que tenen per a mi. Tot i això però, també hi trobem 

inscripcions numèriques a llocs tant curiosos com un àlbum de fotografies, un envàs de xampú pel cabell, 

un diari personal, etc. Trobem la data que va significar per mi el descobriment de l’amor, així com la que 

va suposar l’últim cop que vaig veure aquest sentiment esvair-se. Trobem, a demès de xifres, sentiments i 

records. 

En tots aquests números s’hi amaguen tant idees clares a simple vista, com el fet de que la platja i el mar 

juguen un lloc important a la meva vida, com idees una mica més abstractes, com per exemple la manca 

d’autocontrol que a vegades em caracteritza. Tot i que això, nomes es pot percebre al analitzar d’aprop la 

dimensió personal i sentimental de cada una de les fotografies. 

Al cap i a la fi, les dates són quelcom que ens defineixen i ens descriuen, almenys una part de nosaltres, i 

crec que recordar-les de tant en tant, ens convida a l’auto- coneixement de cadascun, que es quelcom que 

sembla que mai acabem d’assolir plenament. 

NURIA TORRALBA 





KIKE GARCIA 
He agafat 4 dates que m'han trasmès diversos 
significats.  
La primera imatge, tracta de la data de 
caducitat d'un document d'identitat, el 
significat seria el saber que per tot hi ha un dia 
en que això caduca i que res es etern. 
La segona imatge, és una data que vaig trobar 
a l'escola de l'any 2007, vaig suposar que 
marcaba el dia en que una parella va iniciar 
una relació i em fa pensar si encara estaràn 
junts o que estaràn fent aquestes persones en 
aquest moment. 
La tercera i cuarta imatge vindrien a significar 
el mateix, una marca, per a mi representen 
que has fet una cosa en un determinat 
moment, de fet, està registrada la hora, llavors 
et fa recordar aquell moment en el que estaves 
fent el que la data marca. 



CRISTINA GUERRERO 
Aquestes imatges no han estat triades 
selectivament, han estat fetes en el moment 
en el que veia que tenien dates marcades, al 
primcipi no em provocava gaire motivació però 
despres buscava dates per tots els llocs, 
algunes son significatives, però d'altres estab 
fetes sense cap tipus de fons 



Aquesta és una foto que vaig trobar al terra de 
l’estació de Sant cugat a la nit, cap a les 12. 
Curiosament em vaig enrecordar del treball en 
aquell moment. Potser la persona que va escriure 
això ho va fer al 1945, que ho dubto, o potser ho 
va fer recentment, commemorant algun event que 
va succeïr en aquell temps com la Segona Guerra 
Mundial. 

PERE VILALTA 



ALBA SORIANO 

PAULA JUAN 



ALBA SORIANO 





MARC OBÓN 
Reflexions sobre les dates 
Les aficions poden perdurar en el temps. A mida que els anys passen, pots arribar 
a comprovar la manera d’enfocar-les, i si han significat molt més que una simple 
afició en un moment determinat. És el cas de totes aquelles dates que trobem en 
objectes de manera recorrent.  
Per altre banda, les dates serveixen per atorgar prestigi a aquells objectes que, 
des de fa molt i molts anys, continuen tenint la mateixa funció de sempre. 
Exemples podrien un diari que manté la seva finalitat informativa, des del 
moment que es va fundar fins avui dia, o una beguda, que ha perdurat en el 
temps. 



ÀLIA RUIZ 



JORDI RODRÍGUEZ 



JUDIT MOYA 





RAQUEL OCHANDO 



SEONJI LEE 







• Hem vist les fotos de cadascú i hem llegit la segona part de 
la carta. Ara, pel dia 20 de Novembre, han de fer el projecte 
final, que poden fer individualment o en parelles. 
 

• Esperem que us hagi agradat… 


