
 
 
 

 
 

 

 

REPTE FOTOGRÀFIC 23M-13A  

DINS DE CASA 

 

 

Com potenciar la teva creativitat amb el mòbil/càmera fotogràfica 

 

Dedica cinc minuts cada dia per a representar el paper d’explorador/a de la vida dins casa 

teva o des de casa teva. Mira’t el teu mòbil o la teva càmera com un aparell màgic per a 

recopilar imatges que atrauen la teva mirada, intriguen la teva ment i remouen l’ànima. 

Entrena els teus ulls per adoptar la costum d’estudiar la llum, les formes, els patrons, les 

textures, els colors que defineixen l’espai que t’envolta, i treu el teu mòbil o càmera cada 

vegada que quelcom et sorprengui. Mira-t’ho de més a prop fent un primer pla, de més 

lluny... Utilitza el zoom i busca els detalls de les coses.... 

El que et proposo és que a partir del dia 23 de març i fins al dia 13 d’abril facis una 

fotografia de:  

Dia 1 El menjar que més t’agrada 

Dia 2 Ulls 

Dia 3 Silueta 

Dia 4 Un bon hàbit 

Dia 5 Les teves sabates                                                                                                                  

Dia 6 Aigua 

Dia 7 Animal ( si no tens una mascota pot ser un peluix)                                                                                                                                   



 
 
 

 
 

 

Dia 8 Núvols 

Dia 9 El que portaves ficat 

Dia 10 El teu racó de casa preferit 

Dia 11 Apropa’t a un primer pla d’una flor o planta 

Dia 12 Relacionada amb l’ institut 

Dia 13 Blanc i negre 

Dia 14 El teu carrer des de la finestra o balcó 

Dia 15 Posta  o sortida de sol 

Dia 16 Llum en la foscor 

Dia 17 Paisatge urbà o natural des de la finestra 

Dia 18 Torna al llit i observa les arrugues i els plecs dels llençols i el coixí 

Dia 19 Retrat d’algú que estimes 

Dia 20 Record de la infància 

Dia 21 A la nit 

Dia 22 Autoretrat 

 

Quan tinguis totes les fotografies descarrega-les  del mòbil i fica-les en una presentació 

power-point. 

Escriu al peu de la fotografia el seu títol. Envia’l al correu:  cultura@insjoseplladonosa.cat 

 

 

 


