DOSSIERS
RECURSOS

PRÀCTICS

CEFIRE ESPECIFIC
D'EDUCACIÓ INCLUSIVA

BANCS
D' I MATGES
NÚM.2

ABRIL

2020

EN AQUEST
NÚMERO
El Cefire Específic d'Educació
Inclusiva, dins de les seues
funcions de difusió i divulgació
d'informació, compta amb
aquesta línia de recursos
complementaris a la formació:
DOSSIERS.
DOSSIERS naix amb el propòsit
de facilitar l'accés a la
informació i conjuminar en un
sol document diversos recursos
al voltant d'una temàtica
concreta, dirigit a la comunitat
educativa.
En aquest número de
RECURSOS PRÀCTICS
presentem un conjunt de
bancs d'imatges per a utilitzar
en la creació de materials
multimèdia per a la docencia a
distància.
Per a qualsevol dubte,
suggeriment o aportació,
podeu dirigir-vos a:
Lena Pla Viana:
pla_marvia@gva.es
Carmen Vadillo Saurín:
biblioinclusiva@gva.es
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LLOCS ON TROBAR IMATGES GRATUÏTES
per a la tasca docent on-line

La web està repleta d'imatges

Aquest breu compendi pretén

però no podem disposar de

acompanyar al professorat a

totes elles amb llibertat en

l'hora de preparar aquest tipus

estar subjectes a drets d'autor.

de materials, recopilant

Això ens planteja dubtes a

algunes pàgines web on trobar

l'hora de triar fotografies,

imatges gratuïtes professionals

dibuixos o icones per a

i de qualitat amb permís per a

utilitzar-los en presentacions,

poder utilitzar-les (algunes

vídeos, aula virtual o qualsevol

lliurement i altres amb

material multimèdia que

llicència Creative Commons).

puguem necessitar per a la
docència a distància.

Esperem que us siga d'utilitat.
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Bancs d'imatges

COM FER UN ÚS INCLUSIU DE LES
IMATGES?

1

orientacions per a il·lustrar la diversitat

No utilitzar representacions

Evitar que les persones

que il·lustren a les dones

pertanyents a col·lectius

com a persones no-

discriminats només es

autònomes, incompletes o

visibilitzen des d'eixa

dependents dels homes.

posició.

CAL FER UN ÚS D'IMATGES QUE MOSTRE LA DIVERSITAT DE LA
REALITAT SOCIAL, SENSE BIAIXOS NI ESTEREOTIPS DE GÈNERE

Visibilitzar la presència i la

Creuar la diversitat (les

diversitat de funcions,

persones migrades amb

professions i papers de totes

diversitat de gènere,

les persones en totes les

persones LGTBI

situacions i contextos.

funcionalment diverses, etc).

Evitar les imatges que

Evitar les imatges

reprodueixen els rols i

jerarquitzades a la figura de

estereotips assignats

l'home o a la cultura

tradicionalment a les dones

majoritària.

i homes.
.
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2020). INSTRUCCIÓN PARA UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.
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PÀGINES WEB AMB BANCS D'IMATGES
generals

UNDRAW
Banc d'imatges amb una estètica
uniforme i senzilla. No hi ha fotografies,
només són icones. Permet ajustar el color
de les imatges a una paleta de colors
determinada. És la que hem utilitzat en
aquest document. No té restricció de
drets d'ús.

PIXABAY
Galeria amb quasi dos milions d'imatges.
A més de fotografies, inclou també
vectors, il·lustracions i vídeos. Es pot fer
cerques tant en espanyol com en anglés.
Les imatges són absolutament lliures, no
és necessari cap reconeixement d'autoria.

PEXELS
Banc de multitud d'imatges fotogràfiques
totalment lliures de drets si s'usa per a
finalitats no comercials. Es poden guardar
amb diferents tamanys. Inclou una
galeria de vídeos de descàrrega gratuïta.
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UNSPLASH
Aquesta ampla galeria també està lliure
de drets. Les seues fotografies són d'alta
qualitat, encara que només es poden
guardar en un tamany.

CUPCAKE
Galeria amb imatges de gran format i
alta resolució. Ideal per a fons de
pantalla. Està subjecta a Creative
Commons (CC0 1.0), es a dir, és lliure fins
i tot per a usos comercials.

FREEPIK
Ampla galeria liure de drets. Conté
nfografies, icones vectorials, fons,
imatges animades, fotografies. Les
imatges es poden filtrar per color
dominant, orientació, presència o no de
persones, etc.

FLATICON
Banc amb més de dos milions d'icones
gratuïts. Estan classificats per
temàtiques. Cal citar l'autoria. Quan et
descarregues les imatges, es genera un
link amb l'atribució d'autoria que hem
de ficar. Pàgina molt intuïtiva on
podem trobar de tot.
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LIFE OF PIX
Galeria amb centenars de milers de fotos
gratuïtes d'alta qualitat i molt artístiques.
Es poden fer cerques per color dominant.
Les fotos estan sota el Domini Públic.

PIKWIZARD
Una impressionant biblioteca amb més
d'un milió d'imatges i vídeos d'alta
qualitat. Lliure de drets i sense
necessitat d'atribució. Distingeix les
fotografies de pagament perquè estan
assenyalades com "premium".

ISO REPUBLIC
Galeria amb fotos i videos de gran
qualitat i de domini públic (Creative
Commons (CC0 1.0). Compta amb una
selecció variada que combina fotografia
tradicional amb altres més artístiques.

KABOOMPICS
Galeria amb fotos d'estètica moderna i
cool. Els seus més de 16.000 fotos són
de la mateixa fotògrafa. Es poden fer
cerques per filtre de color.
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ARASAAC
ARASAAC ofereix recursos gràfics i
materials adaptats amb llicència
Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0
ES) per a facilitar l'accessibilitat
cognitiva. Tenen pictogrames e imatges
en LSE.

BANCO DE IMAGENES
Y SIGNOS LSE
Dibuixos i fotografies de signes de la
llengua de signes espanyola, organitzats
per categories (menjars i begudes, roba,
calendari, etc). Les imatges estan sota
llicència Creative Commons (CC BY-NCSA 3.0 ES) i el seu ús es restringeix a
l'educatiu.

THE GENDER
SPECTRUM
COLLECTION
Biblioteca de fotos d'arxiu amb imatges
de models trans i no binaris que van
més enllà dels clixés. Representen als
membres d'aquestes comunitats com a
persones no necessàriament definides
per les seues identitats de gènere. Està
subjecta a Creative Commons (CC BYNC-ND 4.0).

GRATISOGRAPHY
Galeria amb imatges curioses i en clau
d'humor. Són lliures sense estar
subjectes a llicència.
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MAGDELEINE
Galeria amb fotos precioses, sobretot, de
paisatges i fons. Moltes imatges són
absolutament lliures (Creative Commons
(CC0 1.0) i per a utilitzar altres cal citar
l'autoria (CC BY-ND 4.0).

INTERNET ARCHIVE
És una biblioteca amb 20 anys d'història
que compta amb milions de llibres,
pel·lícules, programari, música, llocs web,
imatges i més. Les imatges no es poden
filtrar per temàtica, és un repositori.

MIXKIT
Banc amb il·lustracions d'ús gratuït i
lliure de drets d'autoria. Les il·lustracions
estan classificades per temàtiques i es
poden descarregar en 3 grandàries
(original i com a fons de pantalla de
mòbil i d'ordinador). També compta
amb música i vídeos.

THE STOCKS
És un metacercador, és a dir, és un banc
de bancs d'imatges. No té imatges
pròpies, sinó que busca imatges d'altres
bancs gratuïts. També busca icones,
vídeos, colors i fonts tipogràfiques.
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PÀGINES WEB AMB BANCS D'IMATGES
per materies específiques

BANC DE IMAGENES
I SONS DEL MEFP
Té imatges per a Primària, ESO,
Batxillerat i Formació Professional
classificades per matèries. A més de
fotografies compta també amb vídeos,
sons, Il·lustracions i animacions. Algunes
d'elles són editables. Estan sota llicència
de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0
ES).

NEW YORK PUBLIC
LIBRARY
La galería Digital del New York Public
Library compta amb imatges de llibres
escanejats, posters antics, manuscrits i
fotografies en diferents matèries
(Geografia, Història, Art, Tecnologia,
Literatura, etc.), En realitzar la cerca,
selecciona l'opció "Buscar només a
elements de domini públic" per a filtrar
els resultats als elements sense
restriccions conegudes de drets d'autor.

BIBLIOTECA DE LA
CIA
Conté una àmplia una varietat de mapes
mundials, regionals, de països, oceans i
zones horàries. A més, compta amb un
banc de banderes del món i imatges per
país. Les imatges són de domini públic.
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HISTORYPIN
Conté fotos històriques i tours que
mostren l'aspecte antic de ciutats. Es pot
veure la imatge antiga superposada a
l'actual i regular la seua transparecncia
per a veure els canvis que han
esdevingut en el lloc. Hi ha fotos
subjectes a drets d'autor i unes altres són
lliures..

GOOGLE
ARTS&CULTURE
Projecte amb milers de quadres
procedents d'importants pinacoteques
(Reina Sofia, Tate, MOMA,...) No es poden
descarregar les imatges encara que sí
que es pot compartir imatges o crear un
col·lecció online i compartir-la en el blog
de l'aula o google-classroom. Curiositat:
pots fer-te un selfie i cerca l'obra d'art
que més s'assembla a tu.

BANCO DE
IMÁGENES
GEOLÓGICAS
Ofereix més de 6000 fotografies i 229
albumes sobre Ciències de la Terra. Els
àlbums estan organitzats per temàtica o
per concepte geològic. Les imatges
estan subjectes a creative commons (CC
BY-NC-SA 4.0 ES).
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Aquest document està sota una llicència de
Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported

