Activitats d'estiu 2019
Geografia i història
3r curs d'ESO

ACTIVITAT DE CONSOLIDACIÓ/AMPLIACIÓ
Aquesta és una activitat voluntària per l’alumnat que vulgui continuar treballant, durant l’estiu,
la matèria de Geografia L’activitat es presentarà al professor/a que imparteixi la matèria de
Geografia i Història de 4t d’ESO, el primer dia de classe, i es valorarà com a primer treball del
curs 2019-2020.
PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Aquesta activitat d’estiu consistirà en realitzar un Diari/àlbum fotogràfic que reculli un mínim de
8 fotografies, una per cada una de les 8 setmanes de les vacances escolars. Cada fotografia
haurà de recollir una escena representativa de la vida quotidiana de l’indret on esteu
temporalment de vacances. En aquesta s’hi ha de poder observar com es desenvolupa una
característica econòmica, social o cultural. Per exemple activitats ramaderes, de l’agricultura,
del turisme, del sector serveis, de l’hostaleria, d’activitats de pesca, del port, de l’aeroport, de
monuments, de museus, de biblioteques, d’estat de la mar, de barris rics o marginals... tot allò
que creieu que té interès un interès especial des del vostre punt de vista, ja que haureu
d’acompanyar la fotografia d’un comentari adjunt que expliqui el sentit i la importància de
l’activitat fotografiada.
ACTIVITAT:





En primer terme faràs un calendari de les 8 setmanes utilitzant les eines gràfiques
que tens en els processadors de textos.
Afegiu-li els dies de la setmana amb la data i el nom del mes, normalment juliol i
agost. Enganxeu les fotos en el dia corresponent de la setmana.
Podeu actuar com a veritables reporters gràfics o bé captant una instantània d’un fet
casual o bé determinant i cercant l’objectiu que voleu captar en imatge. També
poden ser personals.
Com bon o bona fotògrafa redactaràs una noticia o comentari respecte del moment,
les circumstàncies, l’interès que al teu parer te o tenen les imatges que has fet.

ASPECTES FORMALS:
Presentació en Drive del calendari, amb les dates corresponents, a mode de diari/àlbum de les
imatges i amb els textos que els acompanyin. El treball s’haurà de lliurar via e-mail o Drive a
una adreça per especificar

