
Un cop tinguis la fotografia feta, només cal que
la facis arribar per correu electrònic a la
següent adreça:
concursos@institutsagulla.cat

El títol/assumpte del correu ha de ser el teu
NOM, COGNOM i GRUP-CLASSE i en el cos
del correu has d'especificar el títol de la
fotografia o frase.

Si tens algun dubte, adreça't a la Núria
Velàzquez o a en  Pitu Chamorro.

Posem el nostre gra de sorra en temps
de pandèmia!!!

VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE L’INSTITUT S’AGULLA

Hi haurà un total de set
premis, un per a cada
curs d'ESO, un per
batxillerat, un per
cicles i un últim pel
professorat i PAS.

2- La fotografia ha de ser original, d'elaboració
pròpia i sense retocs informàtics. Qualsevol d'aquests
incompliments serà penalitzat durament, no es permetrà
cap engany al concurs, ni al jurat ni als seus participants.

3-Aquest any el tema serà  "Posem el nostre gra de
sorra en temps de pandèmia!" La fotografia ha de
mostrar que podem contribuir en la situació que estem
vivint mostrant que, pel nostre bé i pels altres, som
responsables.

4- La fotografia ha d'anar acompanyada d'un títol original
o bé d'una frase que la representi, que s'especificarà al
correu electrònic en el que s'enviarà la fotografia (mai 
dins la fotografia).

Les fotografies s'exposaran a finals de
març al passadís del primer pis, i els
premis es lliuraran durant la
celebració de Sant Jordi.

JA TRIGUES!JA TRIGUES!JA TRIGUES!   

ON ÉS LA TEVA FOTO???ON ÉS LA TEVA FOTO???ON ÉS LA TEVA FOTO???

Com participar-hi?

1- Només es pot presentar una fotografia per alumne o
professor.

Bases del concurs:

L'ÚLTIM DIA PERL'ÚLTIM DIA PERL'ÚLTIM DIA PER
ENVIAR LAENVIAR LAENVIAR LA
FOTOGRAFIA SERÀ ELFOTOGRAFIA SERÀ ELFOTOGRAFIA SERÀ EL
DILLUNS 22 DE MARÇ.DILLUNS 22 DE MARÇ.DILLUNS 22 DE MARÇ.

tres professors, 
un alumne, 
un representant del PAS i 
un representant de l'AF.

El jurat estarà format per:


