
CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA DE  
L’INS LA ROMÀNICA CURS 2020-2021 

 
 
Organitzat pel Departament de Matemàtiques  
 
En aquest concurs hi poden participar tots els alumnes d’ESO, 
Batxillerat, i CF. Es tracta de realitzar una fotografia d’algun espai o 
objecte que faci referència, d’alguna manera, a algun contingut 
matemàtic. També poden participar el professorat i el personal no 
docent. 
 
Bases del concurs: 
 
1) Hi haurà 4 nivells de participació: 

 
ESO12: 1r cicle d’ESO. 
ESO34: 2n cicle d’ESO.  
ESPO: Batxillerat i CF. 
PROF: professorat i PAS. 

 
2) Cada fotografia haurà de portar un títol que faci referència al contingut 

matemàtic que representa amb gràcia i originalitat.  
 

3) Totes les fotografies es realitzaran en format digital JPG i hauran de ser 
originals. No es poden fer fotomuntatges. 

 
4) Els participants hauran d’enviar abans del dia 7 d’abril de 2021 l’arxiu amb 

la fotografia amb un nom que constarà del nivell, barra baixa i el títol de la 
fotografia ( exemple: ESO12_Paràboles a la figuera). També s’haurà 
d’enviar un fitxer de text amb el mateix nom que el de la fotografia on hi 
constarà el nom de l’autor/a,el grup-tutoria, el títol de la fotografia i una 
petita explicació del contingut matemàtic que reflecteix. Tots dos fitxers 
s’enviaran a l’adreça electrònica: fotomateslaromanica@gmail.com 

 
5) Entre el 15 i el 23 d’abril es farà una exposició amb totes les fotografies 

presentades al concurs, i es lliuraran els premis a la diada de Sant Jordi el 
dia 23 d’abril. Es premiarà  la millor fotografia de cada nivell. 

 
6) Els guanyadors participaran en el 22è Concurs de Fotografia Matemàtica 

organitzat per l’ABEAM a tota Catalunya el dia 27 d’abril de 2021 on podran 
optar a guanyar diferents premis: càmera fotogràfica, cursos de fotografia 
de l’IEFC i de Casanova Foto, val Abacus, calculadora Casio, llibres de 
l’editorial Barcanova, entre d’altres. El veredicte d’aquest concurs es farà 
públic el dia 19 de maig de 2021 a la web fotografiamatematica.cat i el dia 
25 de maig es farà el lliurament de premis al CosmoCaixa de Barcelona si 
les condicions sanitàries ho permeten.  

 
7) Podeu consultar les fotografies guanyadores del concurs de l’ABEAM 

d’edicions anteriors a la web: fotografiamatematica.cat. 


