
Treball d'estiu de fotografia (Ciències naturals)

H2O

Aquesta fotografia és d'una noia que està traient el cap de l'aigua impulsant tot el cabell
enrere. La foto és curiosa ja que es veu com l'aigua surt impulsada darrera el cabell. 
Es pot veure també com el cabell cau cap enrere.



Treball inacabable

 
És una fotografia d'una teranyina. Vaig posar una cartolina negra perquè es pogués veure
millor. Es pot veure bé com ja s'està trencant per una banda i com a una banda hi ha una
presa de l'aranya. Es pot veure també el procés que fa l'aranya per anar construint la
teranyina: els espais cada cop són més petits.



Pausa

Aquesta fotografia és d'una mosca que va aturar-se damunt el meu genoll. Es veu bastant
bé la morfologia de la mosca. He escollit el títol de PAUSA perquè realment es el que feia
aquesta mosca al meu genoll.



 Simetria roja

 
És una foto d'una libèl·lula vermella. Em va agradar quan la vaig mirar amb detall perquè
es veu molt bé que es simètrica. A Olot, on vaig fr la foto, vaig veure que n'hi havia de
molts tipus i formes. Aquesta és la que em va agradar més i la vaig fotografiar. Em va
costar fer-li fotos perquè amb l'objectiu que tinc jo m'havia d'acostar molt i sovint
s'espantaven.



 Indecisa

Aquesta és una altra de les fotografies que vaig fer a Olot d'una libèl·lula i trobo que el
més bonic son els colors i les ales. La postura en la que està és curiosa perquè sembla
que vagi a caure.



Aixecant el vol

Aquesta fotografia és del meu jardí d'una papallona que just quan li anava a fer la
fotografia, espantada, va començar a volar però vaig tenir temps de fer-li aquesta foto.



 Cercant el límit

És el mar mediterrani a les dotze del migdia, amb el sol i el cel tan blau costa de saber
realment on s'acaba la línia del mar i comença el cel. Es veu també molt bé com varia el
color blau segons si el tinc més aprop o més lluny.



Harmonia en la diversitat

Aquesta fotografia és d'una petita platja. M'agrada perquè en molt poc espai es veu
vegetació, roques i aigua. També és bonic veure que l'aigua era tan transparent que es
podien veure les roques que hi havia al interior.



 Mar lliure

Aquesta fotografia és molt curiosa ja que es veu la bandera estelada i sembla que estigui
a l'interior del mar però en realitat està damunt d'una teulada, vaig fer la foto de manera
que la teulada no es veies per donar la sensació de que la bandera onejava sobre el mar. 
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