
 

PRESENTACIÓ 
L’institut El Pont de Suert convoca el concurs de fotografia matemàtica amb 
l’objectiu que els alumnes desenvolupin la seva creativitat i imaginació per veure 
i apreciar els múltiples aspectes del nostre entorn que estan relacionats amb les 
matemàtiques. 
Tan important serà capturar imatges prou riques des del punt de vista geomètric 
com fer-ne interpretacions pertinents i imaginatives.  

BASES DEL CONCURS 

1. En el concurs pot participar-hi tot l’alumnat del centre, tan de l’ESO, 

Batxillerat i Cicles Formatius. 

2. Tema: ha d’estar relacionat amb les matemàtiques, per exemple, figures 

geomètriques, simetries, càlcul numèric, ... 

3. Tan important serà capturar imatges prou riques des del punt de vista 

geomètric com fer-ne interpretacions pertinents i imaginatives. 

4.  Cada participant pot enviar, com a molt 3 fotografies, cadascuna amb 

un títol diferent. 

5. Les fotografies han de ser originals, inèdites i realitzades per cada 

alumne. No poden utilitzar-se imatges descarregades d’internet ni fetes 

per altres persones. 

6. La presentació de les fotografies es realitza en format digital mitjançant 

la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça 

matespontdesuert@gmail.com 

7. En el correu electrònic heu d’indicar Nom, Curs i Títols de les imatges 

trameses. 

8. El termini de presentació finalitza el 6 d’abril de 2018. 

9. El Jurat estarà format pel professorat del Departament de Matemàtiques 

i determinarà les fotografies guanyadores, valora els elements estètics i 

creatius de la fotografia, el contingut matemàtic i el títol de la imatge.  

10. El Jurat de l’institut atorgarà dos premis en vals de regal de 25€  i 15€ a 

les millors fotografies, el dia de Sant Jordi. També hi haurà un val de 

regal de 15€ per a la fotografia més popular votada per la comunitat 

educativa. 

11. La presentació de les fotografies  es valorarà en l’avaluació de la matèria 

de Matemàtiques. 

12. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes 

bases. 
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