
3r CONCURS  FOTOGRÀFIC D’ART EFÍMER EN FAMÍLIA 
 

Us convidem a participar en el 3r Concurs  fotogràfic d’Art Efímer en família. 
 

Les Bases del concurs les podeu trobar també penjades al punt verd de l’escola situat als 
vidres de l’entrada de l’escola. 
 

 
 

Es denomina art efímer  tota aquella expressió artística concebuda sota un concepte de fugacitat en el temps, és a 
dir, de no permanència com a objecte artístic material i conservable. Pel seu caràcter perible i transitori, l'art efímer 
no deixa una obra perdurable. En aquests tipus d'expressions artístiques és decisiu el criteri del gust social –
responsable de marcar tendències–, per la qual cosa és imprescindible tant la feina dels mitjans de comunicació 
com de la crítica d'art. 
 

Us podeu inspirar amb el documental “Ríos Y Mareas” d’Andy Goldsworthy. 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Art
http://ca.wikipedia.org/wiki/Temps
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mitjà_de_comunicació_de_massa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Crítica_d'art


 

BASES DEL CONCURS 
 

Podeu participar fent un dibuix o escultura amb elements de la natura i després fotografiant-lo i enviant-lo a l’escola. 
 
 Tots els materials utilitzats han de ser provinents de la natura. 

 No es pot malmetre cap element que utilitzem (no es pot arrencar flors, branquillons,…)  

 Es tindrà en compte la creativitat i l’originalitat de l'obra. 

 Cada alumne podrà aportar una sola fotografia. En cas de germans, cadascú aportarà la seva pròpia creació.  

 Les fotografies s’han d’enviar en format JPG amb un pes màxim de 600 Kb. No s’admetran fotografíes de pes superior. 

 L’entrega de les fotografies es podran lliurar via mail participadarwin@gmail.com indicant el nom de l’alumne  i el seu 

curs, tant a l’assumpte del mail com a l’arxiu fotogràfic adjunt. En el contingut del mail feu constar el títol de l’obra.  

 El jurat estarà format per: tres mestres de l’escola, dos pares i/o mares, un membre de l’equip directiu i un membre de PAS . 

 Els premis es lliuraran la setmana de medi ambient (el dia del medi ambient és el 5 de juny) .  

 Un cop finalitzat el concurs totes les fotografies presentades es penjaran al web de l’escola. També es farà una exposició 

amb les fotografíes guanyadores i finalistes al vestíbul de l’escola.  

 

PREMIS 
- Educació infantil: 3 guanyadors i 3 finalistes. 
- Cicle inicial: 2 guanyadors i 2 finalistes. 
- Cicle mitjà: 2 guanyadors i 2 finalistes 
- Cicle superior: 2 guanyadors i 2 finalistes. 

 

TERMINIS 
 
Fins al 30 d’abril es podran presentar les fotografies. Passat aquest dia cap de les fotografies rebudes no seran acceptades. 

mailto:participadarwin@gmail.com

