
  

FEINES D’ESTIU 
2019-2020 

                                 Assignatura: CAUD I 
                                 Professor: Llorenç Mercer 
                                 Curs: 1r de batxillerat 



Nota: Aquestes activitats s’han d’entregar fetes el dia de l’examen. 

ACTIVITAT 1  
Realitza un treball monogràfic de Man Ray incloent els següents apartats: 

● Informació i característiques del moviment al qual pertany el fotògraf.  
● Biografia esquemàtica del tipus (any - fet), destacant els més importants, en 

aproximadament 10 punts, sense oblidar-te de la data i lloc de naixement i mort. 
Exemple:  
1890: Neix a Filadèlfia, Estats Units 

 1921: S'instal·la a París, on viurà fins a 1940.  
● Escull 5 imatges destacades de la seva obra, de les quals, una ha de ser aquesta:  

● Fes una breu explicació de les imatges seleccionades, donant la informació 
corresponent (any de realització, informació destacada). Moltes fotografies de grans 
autors tenen una història associada i, si no en trobes, explica perquè t’han cridat 
l’atenció les fotografies seleccionades  

● 2 fotografies realitzades per tu que puguin encaixar dins la seva obra.  No es tracta 
de copiar ni recrear fotografies fetes per aquest autor, sinó que siguis creatiu i facis 
dues fotografies pròpies seguint el seu estil, però aportant el teu toc personal. 
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La portada del treball ha de contenir la següent informació:  
● Títol del treball 
● Retrat o autoretrat del fotògraf. 
● Noms i cognom de l’alumne. 
● Centre educatiu. 
● Nom de l’assignatura. 
● Curs. 
● Any del curs acadèmic. 
● Logotip del CIDE. 

ACTIVITAT 2 

Analitza aquestes dues imatges I fes una comparativa, considerant els aspectes següents:  
- Elements formals i tècnics. 
- Valors de significat.  
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Una imatge és portada de la revista TIME, i l’altra és una fotografia premiada del 
fotògraf Jonathan Bachman treballant per l’agència Reuters del 2016 que se diu 
“Taking a Stand in Baton Rouge”. 

ACTIVITAT 3 
Analitza aquesta imatge considerant els aspectes següents:  

- Elements formals i tècnics. 
- Valors de significat.  

La millor manera d’estar junts és estar separats. 
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ACTIVITAT 4 

Analitza aquesta imatge considerant els aspectes següents:  
- Elements formals i tècnics. 
- Valors de significat.  

Abril 1976. Jack Fultz va guanyar la marató de Boston més calorosa. La seva cursa va durar 
2 hores i 20 minuts. 
La botella de plàstic a les seves mans durarà ins altres 406 anys. 
#Fes que el plàstic sigui història dels fems 
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ACTIVITAT 5 

Realització d’un guió tècnic a partir d’aquest storyboard. 
 

ACTIVITAT 6 

Realització d’un storyboard en una cartolina de format DIN A3 de la següent escena de la 
pel·lícula The Big Lebowski.  

https://www.youtube.com/watch?v=MoU2XwXLFrA 
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