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Sovint la documentació visual en els processos de recerca i d’aprenentatge és entesa com 
a representació o il·lustració del que ha passat. Contràriament a aquesta visió, el pòster 
que presentem pretén anar més enllà i convidar a la reflexió sobre la documentació 
visual com a eina vehiculadora d’aprenentatge i com a metodologia per a investigar 
l’aprenentatge que té lloc en diversos contextos. La formalització visual es presenta a 
mode de cartografia sobre com entenem la documentació visual i quin paper va jugar en 
dues recerques:

1. La recerca vinculada al projecte IN-OUT, sobre com aprenen els joves dins i fora de 
l’escola. Es tracta d’una recerca etnogràfica participativa en la qual els joves relataren 
les seves experiències d’aprenentatge a través de diversos contextos, emprant la 
documentació visual per a indagar en dimensions de l’aprenentatge que, d’altra manera, 
haguéssin quedat invisibles.

2. La recerca vinculada al projecte DIYLab, sobre modes d’aprenentatge dels joves 
quan documenten visualment els seus processos d’aprenentatge dins l’escola. En aquest 
cas, la implementació del projecte no només va ser documentada per les investigadores 
implicades, sinó també per als joves, els quals ho van incorporar com una pràctica més 
del procés d’aprenentatge. 
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D’una banda, la cartografia explora els sentits de la documentació visual en els 
processos d’aprenentatge i en la investigació educativa i els aprenentatges des de/
amb/mitjançant la documentació visual. D’aquesta manera, es convida a l’observador a 
reflexionar sobre la no neutralitat de qui documenta visualment (siguin investigadors o 
participants), la possibilitat que ofereix la documentació visual en explorar noves formes 
de comprendre l’aprenentatge (Krechevsky et al., 2013) i les relacions pedagògiques, 
així com comprendre i explorar allò que sense la documentació visual no seria possible 
(Xarxa Territorial d’Educació Infantil a Catalunya, 2009).

En un segon pla analític, la cartografia ens permet fixar-nos en les implicacions 
pedagògiques que pot tenir documentar els propis processos d’aprenentatge. Les 
imatges ens conviden a revisar la nostra concepció d’espai, de temps i de mobilitat 
(Leander, Phillips i Headrick, 2010) per passar a concebre l’aprendre com a construcció de 
sabers que no succeeix únicament dins de l’aula, sinó a través de diversos contextos en 
els quals els joves transiten i es retroalimenten constantment (Barron, 2010).
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