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"Aprenentatge visual  
i participatiu” 

1. Aprendre competencialment a través de la fotografia. 
2. Expressar amb paraules el que vol dir la fotografia. 
3. Buscar elements geomètrics  en tot els que ens volta. 
4. Situar en espai-temps la fotografia. 
5. Apreciar l’estètica com a mitja del coneixement cultural. 
6. Fomentar la iniciativa. 
7. Interpretar la informació fotografiada 
8. Prendre consciència del que està aprenent. 
9. Familiaritzar-se amb la recerca d’informació a través de diversos 

recursos i l’exposició dels resultats. 
10.  Adonar-se que el coneixement és transversal. 

EL CONEIXEMENT  

PALPABLE 

(Concurs fotogràfic) 

OBJECTIUS 
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DESCRIPCIÓ 

Els participants hauran de fer una fotografia original i artística, de tot 
allò que els agrada però que haurà de tenir un sentit. La temàtica de 

les fotografies poden ser de la natura, arquitectura, animals... No  
poden ser muntatges ni realitzades per altres. A partir de la fotografia 
haurà d’extreure elements matemàtics, com les figures geomètriques, 

les successions, nombres... Hauran de posar un títol que faci referència 
a les emocions i dues ratlles del que representar.  

OCTUBRE— ABRIL 



BASES 

1. La coordinació d’activitats i serveis de l’INS Montbui convoca el I Concurs de Fotografia:  

 “EL CONEIXEMENT PALPABLE”  

Poden participar totes les alumnes i tots els alumnes que cursen actualment estudis de Secundària,  
Batxillerat, professors personal de Pas i Pares –Mares i tutors legals. En les categories de 1r Cicle, 2n 
Cicle, Batxillerat i Professors– Pas i Pares. 

2. Les fotografies, originals, en blanc i negre o en color, en paper, tindran una grandària com a mínim 
10x15 cm. Cada fotografia es presentarà muntada sobre cartolina amb un títol i un peu de foto visible, 
que posi de manifest la temàtica, la representació matemàtica i el que representa. S’haurà de posar 
dins d’un sobre. També s’haurà de presentar en format digital, on s’haurà de pujar a l’apartat de la pà-
gina web que s’indicarà. 

3. Les dades del concursant: Nom, Cognoms, nivell educatiu (l’alumnat), adreça i telèfon i el seu pseu-
dònim, s’hauran de posar en un paper adjunt dins del sobre de la fotografia. Fora en el sobre hi haurà 
el pseudònim 

4. Cada participant sols pot presentar 1 foto. 

5. El termini de presentació de fotografies acabarà el dia 21/03/2012. 

6. Els premis, seran: (a determinar). 

7. Les fotografies rebudes s'exposaran des de l’11 d’abril fins al 23 d’abril diada on es premiarà els 
guanyadors.  

8. La participació implica l’acceptació de les bases.  

9. El jurat que decidirà el concurs estarà compost pels caps de departament o a qui delegen, la coordi-
nadora d’activitats i un delegat per nivell escolar. La seva decisió serà inapel•lable. 

10. Tota fotografia premiada passarà a ser propietat de l’institut a tots els efectes. Les fotografies no 
premiades, en suport paper, es podran sol•licitar al mateix centre que les tornarà després de la cele-
bració dels premis.  

11. Per a qualsevol consulta i per a realitzar els lliurament, caldrà dirigir-se  a la coordinació d’activitats 
i serveis. 

Representació geomètrica: 

una espiral.  
 
 

Els caragols de terra (també 
anomenats cargols) 

són mol·luscs gasteròpodes 
de l'ordre dels pulmonats, 
que han desenvolupat un 
pulmó per a respirar l'aire 

atmosfèric. 
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COORDINACIÓ 

D’ACTIVITATS I 

SERVEIS 

Les activitats són per gaudir i  

assolir els objectius sota una 

altra perspectiva 

Potencien les nostres 

habilitats 

Ens  permeten relacionar-nos 

d’una forma diferent  

Contribuir al desenvolupament 

del  Pla d’autonomia  

de centre  


