CONCURS DE FOTOGRAFIA
2017-2018
El departament de matemàtiques organitza un concurs de fotografia l’objectiu del qual és veure
que les matemàtiques són presents en la realitat que ens envolta.
Hi pot participar tot l’alumnat del centre en les següents categories:
• 1r i 2n d’ESO
• 3r i 4t d’ESO
• Batxillerats i Cicles Formatius
La millor fotografia de cada categoria rebrà un premi (didàctic) que s’entregarà el dia de Sant Jordi.
Les millors fotografies de cada categoria participaran en els concursos que organitzen diferents
associacions de matemàtiques: APMCM (Associació de professors de matemàtiques de les
comarques meridionals) , ABEAM (Associació de Barcelona per a l'estudi i l'aprenentatge de les
matemàtiques), ADEMGI (Associació d’ensenyants de matemàtiques de les comarques gironines)...
Les bases s’adapten a aquests concursos “provincials”, i són les següents:
•

Les fotografies han de ser fetes pels participants.

•

No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin originals.

•

Es penjaran a la web padlet.com/dmate. Es pot fer des d’un ordinador o
des del mòbil, amb el codi QR següent o entrant l’adreça al navegador.
A continuació s’ha de triar el curs en el que es participa, una vegada dins fer
clic a la icona + que apareixerà a la part de baix de la pàgina i seguir les
instruccions.

•

S’ha de posar un títol que faci referència al contingut matemàtic de la foto, amb gràcia i
originalitat. També s’ha de posar el nom i cognom del participant, així com el curs/grup.

•

La data límit d’entrega de fotografies és el 28 de febrer de 2018.

•

S’entén que els autors de les fotografies cedeixen els drets de la seva publicació.

La tria de les millors fotografies la farà el professorat del departament de matemàtiques, es
valorarà tant la qualitat de la imatge com el contingut matemàtic a què faci referència el títol.

Enllaços a les associacions indicades amb fotografies premiades en concursos anteriors:

http://apmcm.feemcat.org

http://fotografiamatematica.cat

http://ademgi.feemcat.org
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