
CONCURS  de    

Fotografia  MATEMÀTIcA    2014-2015   

 
PARTICIPANTS  
1. Hi pot prendre part TOT L’ALUMNAT,  PROFESSORAT I PAS del centre. 

2. Hi haurà quatre categories: 

 Nivell ESO - 1r Cicle 

 Nivell ESO - 2n Cicle 

Nivell Batxillerat 

Nivell Professorat (Professorat i PAS) 

 REQUERIMENTS  

3. Màxim: cada concursant podrà presentar fins a 3 fotografies diferents. 

4.  Les fotografies han d’estar fetes pels participants, han de ser originals, no es poden 

fer fotomuntatges. 

5. Títol: cada fotografia haurà de titular-se amb gràcia i originalitat, fent alguna 

referència al contingut matemàtic de la imatge. 

6. Format:  

A. Es recomana la grandària 13 x18 per la fotografia.  

B. Són vàlides les fotografies tant en blanc i negre com en color. 

C. Cada fotografia haurà d’enganxar-se en una cartolina DIN A4. 

D. A la cartolina hi constaran títol de la fotografia, nivell, i nom del centre. 

E. De cada fotografia l’autor/a  ha de tenir preparat: 

- Un arxiu amb la fotografia en format JPG i el nom d’aquest arxiu 

constarà de: el nivell, barra baixa i el títol de la fotografia (exemple: 

ESO12_Paràboles a la figuera.jpeg ).  

- Un fitxer de text amb el mateix títol que l’arxiu de la fotografia on hi 

constarà el nom de l’autor, el títol de la fotografia, el centre i el 

nivell. 

Els codis dels nivells són els següents: 
Nivell ESO12: (1r cicle): 1r i 2n d’ESO 
Nivell ESO34: (2n cicle): 3r i 4t d’ESO 

   Nivell ESPO: batxillerat, cicles formatius i escoles d’adults 
Nivell PROF: professorat, PAS    
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7. Presentació: 

A. Caldrà presentar cada cartolina/fotografia dins d’un sobre tancat, i en el 

seu exterior la indicació: Nivell de la categoria del participant 

B. Dins d’aquest sobre hi ha d’haver, a més de la cartolina amb la indicació del 

seu títol, nivell i nom del centre, un segon sobre, també clos. 

C. A l’exterior d’aquest segon sobre ha de constar-hi el títol de la fotografia i 

el nivell i a l’interior s’hi desarà una tarja amb les dades de l’autor: nom i 

cognoms del participant, títol de la fotografia, nivell i curs. 

 TERMINI          

8. Cada sobre que es vulgui presentar s’ha de lliurar a consergeria. 

9. El darrer dia per a participar al concurs és el dimarts 14 d’abril. 

 SELECCIÓ  

10. Jurat: estarà format per quatre membres del professorat. 

11. Criteris: es valorarà fonamentalment, i per aquest ordre: 

D. El contingut matemàtic de la fotografia. 

E. La qualitat estètica. 

F. L’originalitat, la gràcia i la referència matemàtica del títol. 

G. No es tindrà en compte la qualitat tècnica de la fotografia. 

 PREMIS  

12. Hi haurà tres premis per nivell, atorgats per l'AMPA: 

  1er)  30 € 2on)  20 € 3er)  20 € 

13. Els premis poden quedar deserts si les obres presentades no reuneixen, a judici del 

jurat, els mèrits suficients. 

14. El lliurament de premis tindrà lloc durant les celebracions que el centre organitzi al 

voltant de la diada de Sant Jordi (23 d’abril). 

15. El primer premi de cada nivell participarà en una nova fase de concurs, gestionada 

per l’ABEAM. (Aquestes fotografies s’hauran de presentar en format JPG). Els 

participants en aquesta fase cedeixen els drets de publicació de les fotografies a 

l’ABEAM 

 EXPOSICIÓ          

16. El centre exposarà la totalitat de fotografies presentades. 

17. El centre es reserva el dret de conservar les còpies de les fotografies per a publicar-

les o exposar-les.        

 
 

 

 


