
 

 

 

 

 

CONCURS DE FOTOGRAFIA 

El concurs de fotografia que organitza l’Equip de la biblioteca pel curs 2017-18 girarà al voltant del 

tema “La força de les dones”. L’objectiu del concurs és representar fotogràficament la fortalesa de 

les dones fent-ne una lectura artística i visual. Es poden fer servir de suport els textos que formen 

part de l’exposició i que trobareu a la biblioteca del centre. 

Premis: un jurat format per professors/es de diverses matèries  valorarà les qualitats artístiques i 

creatives de les fotografies.  

La relació dels premis és la següent: 

 Premi al millor treball de Batxillerat i al millor treball d’ESO 

 Premi Instagram a la millor fotografia etiquetada amb els hashtags #laforçadelesdonesGF  

@insgabrielferrater 

Requisits de participació. Podran participar-hi tots els membres de la comunitat educativa del 

centre educatiu amb fotografies realitzades pels propis participants (en cas de dubte s’haurà de 

demostrar l’autoria). Les fotografies podran ser en blanc i negre o color, indistintament, en un format 

de 13×18 cm. S’admetran fotocomposicions, fotomuntatges i manipulacions fotogràfiques directes o 

indirectes. 

Cada participant podrà presentar-hi la quantitat de fotografies que hi vulgui. Cada fotografia 

es muntarà sobre cartolina blanca o negra DIN A4. S’haurà de presentar dins d’un sobre on hi constin 

les dades del participant: nom i cognoms de l’autor/a i la seva relació amb l’institut (ex.: alumne de 

3r ESO, mare d’alumne de 1r de BAT, professora, etc.)  

Per participar en la categoria d’Instagram cal ser seguidor del perfil @insgabrielferrater 

Pel fet de participar en el concurs, tots els participants autoritzen l’INSTITUT GABRIEL FERRATER, com 

a organitzador, a fer la difusió que consideri oportuna de les fotografies, fent constar sempre les 

dades dels autors o autores i el fet que han estat presentades al concurs. 

Terminis. Les fotografies es podran lliurar a la biblioteca o pujar a Instagram fins el dia 16 d’abril de 

2018.  

Lliurament dels premis i exposició dels treballs. La totalitat de les fotografies presentades al 

concurs seran exposades a la biblioteca del centre durant els mesos d’abril i  maig. L’entrega de 

premis es realitzarà el 23 d’abril de 2018 al centre educatiu. 
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