
Concurs de fotografia matemàtica 2020 
Participants i categories: 

Pot participar tot l’alumnat del centre. S’organitza en tres categories: 

 1r i 2n d’ESO 
 3r i 4t ESO 
 BAT 

Objectiu: 

L’objectiu és el de fomentar en els alumnes l’activitat didàctica de Fotografia 
Matemàtica, com a forma d’aprendre a visualitzar conceptes i objectes matemàtics 
del nostre voltant. Es valorarà tant la qualitat de la imatge com el contingut 
matemàtic a què fa referència el títol. 

Procediment per a participar: 

 S’ha d’enviar un correu a l'adreça: fotomates.ibp@gmail.com 
 A l'assumpte o tema del correu han de posar el seu nom i cognoms i el nivell 

i grup al que pertanyen. Exemple: Joan Roca Puig, ESO 3r C 
 Han d'adjuntar al correu el fitxer amb la fotografia. El nom del fitxer ha de ser 

el títol de la fotografia. També es pot posar el títol de la fotografia en el cos 
del missatge. 

Termini: 

El termini per enviar les fotografies acaba el 13 d’abril a les 24:00 h 

Fotografies Matemàtiques: 

Les fotografies han de ser fetes pels participants i no poden ser fotomuntatges. 
Les fotografies seran arxius en format JPG, d’entre 2 Mb i 4 Mb de mida.  

Cada foto haurà de tenir un títol que faci referència, d’alguna manera, al 
contingut matemàtic de la imatge, amb gràcia i originalitat. 

Els participants cedeixen els drets de difusió de les fotografies a l’APMCM 
(Associació de professors de Matemàtiques de les comarques meridionals). 

Les imatges podran ser utilitzades en publicacions, pàgines web o altres 
accions, sempre que tinguin un ús de caràcter cultural, de recerca i sense finalitat 
comercial ni afany lucratiu, respectant els drets morals de l’autor (citar el seu nom 
i cognoms). 

 
El jurat: 

Estarà format pel professorat del Departament de Matemàtiques del centre. 
 
Premis: 

Hi haurà un premi per a cada categoria que consistirà en un val per comprar 
material escolar. 


