AMPA i
professorat
1

Maria Grau

Hola, aquestes fotografies van ser molt fàcils de fer, vam
anar a l'exposició de papallones del museu de la ciència
de Granada al viatge de 4t d'ESO de l'Institut .
I això és tot.
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Maria Grau

“

3

Ylenia Coll
La foto està feta al jardí de casa. Es troba a Colera, un
(Júlia Préstamo) petit poble de l'Alt Empordà el 27 de juliol del 2016
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Ylenia Coll
La foto està feta al Butterfly Park d'Empuriabrava l'estiu
(Júlia Préstamo) del 2015. En aquesta foto es veu perfectament com
l'insecte treu la "trompa" per xuclar el suc de la taronja.
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Montse Ongay

La foto és d'una marieta, Adalia punctata, feta al
Montseny el dia que vam anar de sortida amb els
alumnes de 1ESO
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Montse Ongay

“

7

Veronika Anna
Theodora
Paulics

Abella sobre la flor d'eugenia uniflora (pitanga)
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Veronika Anna
Theodora
Paulics

Abella sobre una flor groga

9

Michel L´Huillier

Dues papallones "Blue Mormon" copulant (aquesta
espècie de papallona és la segona més gran de l´Índia).
Kushalganar, Karnataka, Índia
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Mónica Seguel
Mare Pau
L´Huillier (E1D)

Papallona "Male Common Crow", reposant sobre una flor
(Mararikulam, Kerala, Índia)
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Familia
Mangues Rubia

Borinot

12

Familia
Mangues Rubia

Mosquit

B1-B2
1

Nidà Farooq (B1A)

La imatge presentada va ser feta aquestes últimes
vacances estiu en una granja de la província
d'Alberta, Canadà.
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Júlia Alós Mairal
2n Batxillerat

Amants de les flors

3

Eulàlia Colomina
B2B

Tres formigues

4

Elisabeth Sánchez
B1A

Au printemps, les premières abeilles
Barcelona. Horta - Guinardó

E3-E4
1

Elena Montiel
E4C

Feta a l'International House. "El Niño y la Mariposa"

2

Víctor López
E3C

En questa fotografia es pot apreciar una abella
pol·linitzant en un diumenge de primavera, prop del
Castell de Torre Baró.
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Nicolás Park
E3A

He decidit fotografiar les abelles, uns insectes que trobo
força interessants i molt necessaris per al medi ambient.
A les fotos es mostra una petita abella recollint el pol·len
d'unes flors a un parc de Barcelona.
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Nicolás Park
E3A

“

5

Luna Osés
E3A

La vaig fer a Croàcia al mercat de Split. Era un dia
calorós i les abelles bebien el suc del préssec.
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Luna Osés
E3A

La vaig fer a la casa d'estiueig que tenim a Croàcia. Em
va semblar molt interessant l'insecte.
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Miguel Bonet Obon Foto d'una aranya en un centre budista.
E4C

8

Chico Paulics
E3A

Mosca menjant-se a un colom
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Chico Paulics
E3A

Mosca menjant-se l’ala d’un colom
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Víctor López.
E3C

Papallona sobre un tronc amb unes flors al fons. Aquesta
primavera, en un poblet de Castella i Lleó.
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Aina Roman
E3A

Aquesta papallona és una “blaveta comuna africana” l’he
fotografiat al pati de casa meva del meu poble al Vallès.

E1-E2
1

Júlia Préstamo
E1D

Feta a Colera, un poble de l'Alt Empordà, on es poden
trobar un munt d'insectes. És una libèl·lula fantàstica
trobada el dia 25 de març del 2017.

2

Júlia Préstamo
E1D

Aquesta foto està feta al Zoo de Barcelona. Hi va haver
una mostra d'insectes on els assistents els podíem
tocar.
Aquests són uns escarabats Hèrcules, són uns
animalons apassionants i molt curiosos.
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Alicia Medina
Sillero E1D

És d'una mosca, la vaig fer al pati de l'institut. Les
meves amigues em van ajudar amb la il·luminació i
gràcies a elles he pogut fer aquesta foto.
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Alicia Medina
Sillero E1D

La vaig fer al Montseny, en una sortida amb altres
classes. Em van ajudar a fer-la dues amigues, i un cop
feta la vaig ensenyar a la Montse Ongay, la nostra
professora de naturals.
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João Bresler
Paulics E1C

Vaig trobar aquestes papallones al balcó mentre ma
mare netejava, segurament eren d'un col·leccionista
d'insectes. Les fotografies han estat fetes sobre una
taula d' IKEA i representen la delicadesa de la natura i la
malícia de l'ésser humà. Papallona blanca.
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João Bresler
Paulics E1C

“ Papallona negra

7

Maya Hosford
Marcano
ESO E1E

Insectes verds en una flor del Tibidabo.
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Pau L'Huillier
1er D

Papallona "Male Common Crow", fotografiat a
Mararikulam (Kerala, India)
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Pau L'Huillier
1er D

Papallona Tigre amb les ales esteses, fotografiat a
Mararikulam (Kerala, India)
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Sofia Stanislavova.
E1A

A la foto podem veureu una eruga que es troba al mig
d'un rastre en un parc.
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Sofia Stanislavova.
E1A

“

12

Àlex Mangues,
E1D

És una papallona que l’hem fotografiat a Lleida
(Almenar), a la residència de la meva padrina (àvia en
Lleida).
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Àlex Mangues,
E1D

És una vespa que també estava a la residència d’avis.

14

Elisenda Baquer
E1E

Abella sobre una flor al Parc Natural de Collserola.
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Ariadne Vera
Burgos E1E

Formiga,al pati de l'escola, la formiga estava a l’arbre.
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Alexandre López
López E1A

Aquesta imatge s'ha fet a Peñíscola, representa una
abella en una flor, la trobeu ?
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M° Jose Lama
Rodriguez
1EC

Fotografia feta a la Plaça dels Voluntaris, a una abella
agafant pol·len en una flor.
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19

Lola O'Neill

Lola O'Neill

És una papallona, vam fer la foto d'aquesta papallona a
Costa Rica, de dia.
Bitxo pal, també de Costa Rica, de nit.
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Zoe Campillo Tebar Marieta a una fulla verda
E1A

21

Zoe Campillo Tebar Marieta en una fulla rodona la punta de color rosa i tota
E1A
la resta de la fulla verda.
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Alexandre López
E1A

Aquesta foto representa una espècie d’insecte a sobre
d'una flor, ha sigut feta al delta del Ebre.

