BASES
1. En aquest certamen hi pot participar alumnat, professorat i pas.
Hi haurà tres nivells:
Nivell ESO12: 1r i 2n d’ESO
Nivell ESO34: 3r i 4t d’ESO
Nivell PROF: professorat i pas
2. Les fotografies han de ser fetes pels participants.
3. El tema d’aquest curs és LES MATEMÀTIQUES I LA NUTRICIÓ
4. No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin originals.
5. Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra,amb
gràcia i originalitat.
6. Les fotografies podran ser en blanc i negre o en color. En qualsevol cas, la impressió haurà de tenir un mínim
acceptable de qualitat, en paper fotogràfic. La mida recomanada és 13 x 18 cm.
7. La fotografia haurà d’anar enganxada en una cartolina DIN-A4 en la qual han de constar:
a. Títol .............
b. Nivell: .......... NO HI HA DE CONSTAR EL NOM DE L’AUTOR
c. Pseudònim: ..........
8. El concursant lliurarà la fotografia dins d’un sobre mida A4. Dins d’aquest, a banda de la fotografia, ha
d’incloure també un sobre petit tancat a l’interior del qual hi haurà una targeta amb el seu nom i cognoms.A
l’exterior del sobre petit hi figurarà el títol de la fotografia i el pseudònim de l’autor/a.
9. Cada concursant podrà participar amb una única fotografia.

PREMIS
Es lliuraran dos premis per categoria. Un premi del jurat format per professorat i un altre triat
per votació de l'alumnat, el professorat i el pas.

TERMINI

La data límit per lliurar la fotografia al professor/a de matemàtiques és el 26 de març
El veredicte del jurat es farà públic el 23 d’abril, a la festa de Sant Jordi.

CONCURS
Un cop seleccionades les fotografies de cada nivell el centre les presentarà al 21 è
Concurs de Fotografia Matemàtica de l’ABEAM.

