
   

 
Feines d’estiu CAUD I. 1r de Batxillerat. 

 

A la convocatòria extraordinària de setembre hauràs de fer les següents activitats i 

treballs per recuperar cada una de les part suspeses.  

Imatge fixa: encara que ja les hagis presentat al llarg del curs, hauràs de fer i entregar 

les següents activitats, amb la finalitat de treballar els conceptes explicats a classe i que 

entraran a la prova escrita. 

1. Connotació i denotació. Selecciona 3 imatges publicitàries i realitza, de manera 

detallada, l’anàlisi denotatiu i connotatiu. Ho pots fer tant en un document de 

text com en format presentació. 

2. Iconicitat i funcions de les imatges. Realitza una presentació en la que es 

mostrin 2 imatges que representin cada un dels nivells d’iconicitat explicats a les 

diapositives. Indica, per a cada una de les imatges seleccionades per a cada 

nivell, els motius pels quals consideres que tenen el grau d’iconicitat que els hi 

has assignat. Explica també les possibles funcions que es poden assignar a les 

imatges (exhortativa, descriptiva, artística, informativa, emotiva...).  

3. Simplicitat i complexitat. Realitza una presentació de diapositives amb el 

següent contingut: 

a. Cerca 5 imatges simples on algunes d’elles tinguin pocs elements i 

d’altres molts. 

b. Cerca 5 imatges complexes explicant per què les consideres complexes. 

c. Respon a la següent qüestió: està relacionat el nombre d’elements que 

apareixen a una imatge amb el fet de ser una imatge simple o complexa? 

Raona la teva resposta. 

4. Angulació i enquadrament. Realitza una presentació de diapositives a la que 

mostris dues imatges a les que s’usi cada un dels tipus d’angulacions exposats 

abans.  Per a cada imatge, indica també de quin tipus de plànol es tracta. Creus 

que, tant amb l’angulació com l’enquadrament utilitzats, ens volen indicar 

alguna cosa? expliqueu a les imatges a les que així ho consideris. 



   

5. Estereotips. Realitza una presentació de diapositives a la que es mostrin 5 

imatges publicitàries en les que es faci referència directa o indirecta a algun 

estereotip, explicant de quin estereotip es tracta. 

6. Anàlisi complet. Selecciona dos anuncis publicitaris i realitza l’anàlisi complet 

seguint l’estructura que es mostra al guió corresponent. 

7. El dia de l’examen, hauràs de realitzar una prova escrita sobre els continguts de 

les diapositives explicades a classe i els treballs realitzats. 

 

Fotografia: Dels que s’indiquen a continuació, hauràs d’entregar els treballs pendents o 

suspesos, realitzats dins la 2ª avaluació.  Els que ja vares entregar i aprovar durant la 2ª 

avaluació, no els has de tornar fer. 

1. Presentació en diapositives consistent en un monogràfic sobre un fotògraf 

reconegut, incloent biografia i obra. Recorda que has d’incloure les referències 

de les fonts consultades. 

2. Recreació de fotografies famoses, incloent l’original i la recreació (es pot fer 

en parella). 

3. Fotografia de l’estil de l’obra de Chema Madoz. 

4. Treball sobre les emocions (es pot fer en parella). 

5. Fotografies dins la temàtica de Fotojove 2017 (la màgia dels objectes). 

6. Realitza un Stop Motion. Pensa que també has d’incloure un document en el que 

s’indiqui l’argument, personatges, material necessari, guió tècnic... Tens tota la 

informació al guió corresponent (es pot fer en parella). 

Observacions: a les activitats que s’indica, et pots posar d’acord amb algun/a 

company/a que també hagi suspès l’assignatura per fer-ho en parella. 

 



   

Cinema: encara que ja les hagis presentat al llarg del curs, hauràs de fer i entregar les 

següents activitats, amb la finalitat de treballar els conceptes explicats a classe i que 

entraran a la prova escrita. 

1. Visualitza una de les pel·lícules següents, i realitza el treball d’anàlisi  

corresponent, seguint el guió d’anàlisi de cinema. 

a. “La ola”. 

b. “El club de los poetas muertos”. 

No pots copiar i aferrar informació obtinguda d’Internet. Únicament pots agafar 

informació d’Internet als apartats que es poden fer previs a la visualització (fitxa 

tècnica, biografia i filmografia), i sempre indicant la font de la que has extret la 

informació. Tots els altres apartats els has d’haver redactat tu. 

Observacions: si no tens forma d’accedir a aquestes pel·lícules, me pots escriure 

un mail i en seleccionarem d’altres que tinguis. 

2. El dia de l’examen, hauràs de realitzar una prova escrita sobre els continguts de 

les diapositives explicades a classe i els treballs realitzats. 

 

Important:  

� A cap dels treballs indicats pots posar les mateixes imatges dels treballs que 

ja vares presentar a classe al llarg del curs. 

� No pots copiar i aferrar informació d’Internet. 

� Totes les diapositives i guions que necessites per realitzar les activitats 

indicades, les trobaràs a la carpeta de l’assignatura compartida al Drive. 

� Per a qualsevol dubte, et pots posar en contacte amb jo per correu 

electrònic. 


