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BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA 
SANT JORDI 2019 

 

L’Institut Vall d’Hebron organitza per tercera vegada el concurs de Fotografia Matemàtica que té 

per objectiu fer veure que les matemàtiques estan immerses en la realitat que ens envolta. 

 

1. Hi pot participar l’alumnat del centre en les següents categories: 
  

a) Alumnat de 1r i 2n d’ESO. 
b) Alumnat de 3r i 4t d’ESO. 
c) Alumnat de Batxillerat, Formació Professional i CAS. 
 

2. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies, que podran ser en color o en blanc i negre.  

Les fotografies han de ser fetes pels participants, no es poden fer fotomuntatges ni efectes 

digitals. Cada fotografia haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut 

matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat. 

 

3. Lliurament: Les fotografies es presentaran en format digital i s’hauran d’enviar al correu 

fotomatematica.insvallhebron@gmail.com 

A l’assumpte del correu s’haurà d’indicar el tema Fotografia Matemàtica. Al text del correu sense 

més contingut que l’indicat a continuació s’haurà de posar: 

• Nom i cognoms de l’autor 

• Categoria (A, B o C) 

• Títol 

• Petita explicació de l’elecció de la fotografia 

Les fotografies s’adjuntaran a aquest correu en un arxiu annex que ha de complir els requisits 

següents: 

• Format JPG 

• La dimensió mínima ha de ser de 2 megapíxels (1600px  x 1200px) 

• La mida màxima (espai al disc) serà de 5 Mb 

4. El termini d’admissió dels treballs serà el dia 11 de març a les 12 h. 

5. El veredicte del jurat es farà públic el 23 d’abril als actes de celebració dels Jocs Florals del 
centre. 
 
6. S’atorgarà un premi per categoria. 
 
7. Les obres premiades es publicaran a la web i a altres àmbits de l’institut i podran presentar-sea 
altres concursos reservats per a estudiants. 
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