
FOTOS EN 
BRANCO E  NEGRO

 Ola boas somos Xela, María e Lois
de Mixto E. Imos recrear fotos  en

branco e negro para ver como
serían as fotos hai moito tempo. 



Lois
   

ainda AAinda,MC V,MNJNVNesta foto podemos observar a
Lois cun cigarro na man. Ese

cigarro en realidade non chega a
tocar os seus beizos pero sí que

da esa impresión .



   

María

Nesta imaxe está María enriba
dun banco feito de palés que foi

creado polo noso conserxe
Andrés.



Xela
  

Nesta foto podemos
observar a Xela cunha

cámara de fotos.



Lois

   

Nesta imaxe podemos ver o ollo
de Lois. Aínda que non se note
ten a cara mollada para darlle

luminosidade ao ollo.



María

   

Nesta imaxe podemos ver a
María sentada no chan mirando

ao ceo.



Xela
  

Nesta imaxe podemos observar a
Xela cun sombreiro na cabeza

apoiada nunha árbore.



  Lois

Nesta imaxe podemos ver  a Lois
apartando a mirada cara á

dereita do chan.



Xela
   

Nesta imaxe podemos ver a Xela
cun pañuelo sobre a cara e o

pelo, deixando descubertos os
ollos.



   

María

Nesta imaxe podemos ver a
María sentada no chan mirando

para el, reflexando un
sentimento de tristeza.



   

Xela e Lois

Nsta imaxe que fixeron entre
Xela e Lois, Xela aguantaba do

reloxo mentres que Lois sacaba a
foto.   



María   

Nesta imaxe podemos ver a
María, tapando a cámara

reflexando vergoña.



Xela   

 

Nesta imaxe podemos  ver a
Xela collendo unha flor que
está plantada no noso patio.



Lois

Nesta imaxe vemos a Lois
cun paraugas, un

sombreiro e un chaquetón.



María
   

Nesta imaxe podemos ver o
ollo de María mirando cara

a esquerda.



Lois

 

Nesta imaxe vemos a Lois
suxeitando unha maqueta

da Terra.



Xela, María
e Lois
   

Nesta imaxe utilizamos unha
cámara de fotos pequena ca súa

funda.



Xela, María
e Lois

Nesta fotografía podemos
obserbar unha imaxe dunha taza
de café, ainda que  só ten auga 



FOTOS EN
 BRANCO E  NEGRO

Ata aquí as fotos en branco e
negro, esperamos que vos

gustaran.


