
3r Concurs de Fotografia Matemàtica 
2017- 18 

Premis:  Primer premi: valorat en 50 € 
  Segon premi: valorat en 30 € 
  Tercer premi: valorat en 20 € 

Premi del públic: d’entre totes les fotografies presentades, la resta d’alumnes, 
professors i PAS també donarà el seu veredicte. El premi serà de 20 €. 

Per a qualsevol consulta contacteu amb l’Àngela o la Maite 

El departament de Ciències de l’escola organitza el concurs de Fotografia Matemàtica, l’objectiu del qual és fer 
veure a l’alumnat que les matemàtiques són presents en la realitat que ens envolta. 

 
Les imatges de l’entorn que es fotografiïn han de representar qualsevol concepte relacionat amb les matemàti-

ques: figures geomètriques, números, perspectives, operacions (suma, resta, multiplicació, divisió...) 
 

Bases: 
 En aquest concurs hi poden participar tots els alumnes de la nostra escola.  
 Les fotografies han d’estar fetes pels participants. 
 No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin originals, en format jpg i la resolució de la cà-

mera emprada i no poden ser imatges baixades d’internet. 
 Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d'alguna manera, al contingut matemàtic de l'o-

bra, amb gràcia i originalitat. 
 El no compliment de les indicacions especificades a les bases comportarà la desqualificació. 

 Cada participant pot enviar un màxim de dues fotografies a l’adreça electrònica:  
   concurscfaconcordia@gmail.com 
 A més a més de la fotografia l’alumne haurà d’enviar un document de text on consti 

el  títol de la fotografia i el seu nom i l’ensenyament que estudia.  
 La data límit de recepció de fotografies serà el 2 de març. 

 Durant el mes de març un jurat format per professors/es de l’escola determinarà les millors fotografies. 
 El veredicte del jurat es publicarà  la segona setmana d’abril a la cartellera de l’escola. 
 El lliurament de premis es farà el dia dels Jocs Florals. 
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