
 
 

 

 

En motiu de la diada de Sant Jordi el Departament de Matemàtiques i 

de Llengües organitzen el Concurs de Fotografia Matemàtica i 

Moments de Lectura respectivament. 

Concurs de fotografia matemàtica 

Un concurs on el que es pretén és que els alumnes observin i fotografiïn 

aspectes de la vida quotidiana on es mostren elements de caire 

matemàtic (semblances, paral·lelismes, figures geomètriques...) 

Concurs de fotografia Moments de Lectura 

En aquesta ocasió es tracta de reflectir el món de la lectura en 

qualsevol de les seves dimensions: humana, educativa, cultural, 

recreativa, familiar, social i medi natural 

 

Normes de presentació i lliurament dels treballs dels dos concursos 

 

La mida de les fotos ha de ser de 13 x 18 cm 

Les fotos han de ser en blanc i negre o en color, hauran de dur un títol 

que faci referència al contingut de l’obra i s’han de lliurar en dos 

formats diferents: 

1) Imatge, amb impressió en paper fotogràfic, que haurà d’anar 

enganxada en una cartolina DIN A4 en la qual hi haurà de constar 

el títol de la foto, el nivell (curs) i el pseudònim (en cap cas el nom 

de l’alumne). 

Heu de lliurar les vostres fotografies a consergeria (bústia de treballs), 

dins d’un sobre gran en el qual no pot figurar el vostre nom ni cap 

dada que us pugui identificar. 

A l’exterior del sobre gran, hi heu de fer constar: el pseudònim, el tema 

(“Concurs de fotografia matemàtica o Moments de Lectura”) i el curs. 

A l’interior del sobre gran cal posar-hi un sobre petit, amb el vostre nom 

i cognoms escrits a dins i el pseudònim a fora. 

2) A la intranet hi haurà un formulari on haureu d’entrar el vostre 

pseudònim i el vostre curs i també haureu d’ajuntar la fotografia 

amb una mida màxima del fitxer de 10 Mb i amb extensió “jpg”. 

 

INSTITUT CASTELLBISBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 

 

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA  

I DE MOMENTS DE LECTURA 
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El dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, celebrem el dia del llibre. 

Llegir et permet no avorrir-te, conèixer altres móns reals o ficticis, 

aprendre… 

Per això us proposem que les vostres creacions literàries i artístiques 

siguin entorn del tema “Univers”. 

Aquesta temàtica pot ser l’element principal de la vostra creació, o 

simplement tractat de forma indirecta. 

 

Normes de presentació i lliurament dels treballs 

 

Heu de presentar les vostres creacions mitjançant el formulari que 

trobareu a la intranet en format digital amb una de les següents 

extensions: .doc, .pdf o  .odt. En cap cas es podrà entregar en 

.docx. Recordeu que al document no hi pot aparèixer el vostre 

nom ni cap dada que us pugui identificar. 

Hi poden participar tots els alumnes d’ESO, Batxillerat, FP i PQPI, en 

les següents modalitats: poesia i narració curta. 

Tots els treballs presentats han de ser inèdits i de creació pròpia, i 

poden estar escrits tant en català, castellà, anglès o francès.  

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ FINALITZA 

DIVENDRES 20 de març de 2014 AL MIGDIA 

 

Tots els participants en els concursos literari, artístic i fotogràfic 

podran participar en l’acte de lliurament de premis que es farà el 

dia 23 d’abril a l’AUDITORI de Castellbisbal 

 

 

 

 

 

 
Aquest any, novament, us proposem participar directament en el futur 

disseny de l’agenda escolar del nostre centre.  

La temàtica gira al voltant d’aquells elements que considereu 

identificatius del vostre institut (edificis, espais, moments...) 

Es valorarà la imaginació i el nivell d’acabat i elaboració del dibuix. 

 

Normes de presentació i lliurament dels treballs 

 

El dibuix ha d’estar realitzat en una cartolina DIN-4  

La tècnica és lliure 

El vostre nom s’ha d’escriure al darrere.  

Es lliurarà el treball a un dels professors de plàstica, o si no és té aquesta 

assignatura, al tutor/a corresponent. 

 

CATEGORIES I  PREMIS 
 

Hi ha 3 categories: 1r Cicle ESO (1r i 2n curs), 2n Cicle ESO (3r i 4t 

curs) i Post-Obligatoria (Batxillerat, FP i PQPI). 

Per cada categoria hi haurà un premi de poesia i un de 

narració curta (ja sigui en català o en castellà), un premi literari 

de llengua estrangera, un premi pel concurs artístic, un per la 

fotografia matemàtica i un per la fotografia Moments de 

Lectura. A més, totes les creacions premiades seran publicades 

a l’Institut.  

*Algun dels premis pot quedar desert si la qualitat del treballs 

presentats no és l’adequada  

 
 

 

CONCURS LITERARI 
 

CONCURS ARTÍSTIC  


