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TEMA: 

Patrimoni de Sant Pere de Vilamajor. 
Ens animem en un projecte engrescador que va de la mà del propi tema d’aquest 
curs escolar i que dona nom a les classes de la nostra escola. 

Resulta una proposta oberta a capturar imatges dels racons del nostre poble 
captades des de la pròpia personalitat de cadascú de vosaltres. 

La mostra de totes les fotografies es farà a l’escola i posteriorment, es proposarà de 
portar-la a l’ajuntament del poble i/o la Mongia de Vilamajor. 

PARTICIPANTS: 

S’adreça a totes les famílies, pares i alumnes, de l’escola Torre Roja.  

PRESENTACIÓ I MIDES: 

Es poden enviar les fotografies a partir del dia 24 de febrer fins el 24 de març. 

La fotografia (o més d’una, si és el cas) es pot presentar en paper (blanc i negre, o 
color) a l’escola, tot adreçant-se a la secretaria del centre.  

La mida estàndard que demanem és en Dina-4 (210 x 297 mm.). També es pot 
enviar en format digital, i s’accepten tot tipus de fotos realitzades amb càmera 
fotogràfica, mòbil o tauleta.  

No hi podran aparèixer persones identificables. 

Si teniu fotos antigues del poble també s’acceptaran. 

L’adreça a la qual s’han d’enviar les imatges, dins el període establert, és al correu 
electrònic de l’escola: e.torreroja@gmail.com 

IDENTIFICACIÓ: 

A les fotografies en paper, hi ha de constar, escrit al darrere de la fotografia, un 
títol triat per vosaltres mateixos, així com el nom i cognoms de l’autor/a. En tots 
els casos, posar-hi la data de la presa, el carrer o una petita descripció. En les 
fotografies digitals també s’haurà de referenciar aquesta identificació per escrit en 
el mateix correu electrònic.  
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RETORN DE LES OBRES 

Es cedeixen les imatges per la seva exposició i posterior tractament. 
 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Els autors que presentin les obres en aquesta mostra, es reconeixen creadors de 
les mateixes i manifesten que no té lloc cap reclamació de tercers sobre 
elles. 


