
                                                                       PROPOSTA 12 

 

SETMANA DE DIA 8 A DIA 14 DE JUNY 

PROPOSTA 1 GIMCANA FOTOGRÀFICA 
 

Durant aquest confinament heu fet molta feina i un gran esforç per anar             
enviant-me totes les activitats que vos hem anat proposant… i he pensat            
que aquesta setmana la meva proposta serà més lúdica: una Gimcana           
Fotogràfica! 
 
Durant la setmana haureu de trobar objectes i/o seguir les consignes que            
vos donaré, fer-ne una fotografia, i enviar-me-la. Sempre que sigui          
possible, millor que a les fotografies hi surtin els nins, perquè després al             
vídeo passaran més gust de veure’s. Si a algunes de les propostes els             
pares també hi voleu participar, encara serà més divertit! Esper que           
aquesta proposta vos agradi! 
 
Preparats? 1,2,3...SUS! 
 

1. Heu de trobar un senyal de STOP i fer-li una foto  
2. Heu de fotografiar 3 objectes vermells. 
3. Heu de cercar una forma als núvols. Aquesta és la que jo he trobat:  

 
 
 
 
 
 

4. Vos heu de disfressar d’un personatge d’un conte, llibre o          
pel.lícula. 

5. M’heu d’enviar una foto fent una carussa ( “mueca”) divertida  
6. Heu de trobar un insecte i , sense fer-li mal, fer-li una foto 



 
7. Un repte: heu de fer 5 voltes, i després intentar caminar en línia             

recta… a veure si ho aconseguiu!  I ho heu d’enregistrar en vídeo!  
8. Vos heu de fer una foto amb qualcú a qui estimeu molt ( poden ser               

més d’una persona, i també hi pot haver mascotes!) 
9. Heu de fer una foto a un objecte que comenci per la primera lletra              

del vostre nom. 
10. Vos heu d’enregistrar contant per enrera, és a dir, des del número            

10 al número 0. També ho podeu fer del 5 al 0.  
11. Heu de cercar un objecte de forma rodona, un de forma triangular i             

amb altre de forma quadrada. 
12. Vos heu de fer una foto fent qualque cosa que vos faci feliç. 

 
 
 
I aquestes són les proves de la gimcana. Segur que les conseguireu fer             
totes!!!! 
 

RECORDAU QUE NECESSITAM QUE ENS RETORNEU LES TASQUES QUE VOS PROPOSAM. 
POT SER UNA FOTO, VIDEO, AUDIO… COM MILLOR VOS VAGI!!   GRÀCIES!!!!!!!!! 

 


