
VOLS VEURE LA FOTOGRAFIA DE LA TEVA ÀVIA CADA DIA QUAN ARRIBIS AL 

CENTRE? 

 

Si és així, participa en el nou projecte que encetem! 

Aquest any volem celebrar el Dia de la dona treballadora amb les àvies dels alumnes del 

centre. Estem pensant a fer un muntatge amb totes les fotografies que rebem, ampliades i 

impreses en blanc i negre per a penjar, si es pot, a la tanca que envolta tot el centre.  

Aquestes imatges estaran partides, ja que la tanca no té continuïtat, però es  podran veure 

d'igual manera, ja que el nostre cap tanca les imatges sense necessitat de  veure-les totes 

senceres, és una llei de la percepció que s'anomena la Llei de Tancament.  

Si no fos possible penjar-les en la tanca, es penjarien en els vidres de tot el centre. 

De ben segur que teniu alguna fotografia on surti l'àvia treballant, doncs aquesta foto és la 

que ens interessa! 

 

Necessitem que ens envieu, abans del 28 de febrer, les vostres fotografies escanejades 

en alta resolució, ja que les ampliarem per a exposar-les. Penseu que, en el moment que 

ens les envieu, aquestes tindran els drets d'imatge concedits, és a dir, que les podrem 

exposar públicament. 

 

Les podeu enviar a: fotos@iesjaume1.cat  

 

Si la fotografia no estigués en la resolució alta es podria descartar ja que, en ampliar-la, es 

veuria molt pixelada. Per a què s'entengui: si una fotografia ha d'anar ampliada a 2 metres 

per 1 i amb una resolució de 72 ppp, ocuparà unes megues determinades. Per tant, a l'hora 

d'escanejar, s'ha de jugar amb els dos valors, la mesura de la impressió final i una resolució 

òptima. Aquesta mesura de 72 ppp és una bona resolució. Dependrà de la mesura de la 

impressió final. El millor és anar a un lloc especialitzat perquè la digitalitzin i ens la podeu 

passar per correu. Si no es pogués enviar per correu, podeu fer servir el Wetransfer (gratuït 

i sense necessitat de tenir compte) o a través del Google Drive. 

 

SI TENS ALGUN DUBTE, PREGUNTA AL TEU TUTOR O TUTORA!!! 

 

Esperem la vostra col·laboració! 

 


