IV CONCURS DE FOTOGRAFIA O IMATGE
D’ÀMBIT CIENTÍFICO-MATEMÀTIC
CURS 2010-11
El Grup de treball “Coordinació Primària – Secundària” format per les
escoles Cesc Aldea, Josep Ventalló i Pilarín Bayés i l’INS Ègara,
convoquen el IV Concurs de Fotografia o imatge d’àmbit científicomatemàtic.

OBJECTIUS
•
•
•

Descobrir els aspectes matemàtics i científics del nostre entorn, la seva
presència en la nostra vida quotidiana.
Desenvolupar la creativitat artística.
Usar mitjans tecnològics per a la creació artística.

BASES DEL CONCURS
I. Poden participar en aquest concurs els alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles
Cesc Aldea, Pilarín Bayés i Josep Ventalló, i els alumnes d'ESO i de batxillerat de l’INS
Ègara.
II. S’estableix una única modalitat: la de Fotografia o imatge d’àmbit científicomatemàtic.
III. Aquesta modalitat estarà formada per tres categories:
• Primària, 1r i 2n d’ESO
• 3r, 4t d’ESO i Batxillerat
• Professors/es.
IV. El tema de les fotografies o imatges serà el de la relació del nostre entorn amb
qualsevol disciplina científica. Aquesta relació s’establirà a través del títol de la
fotografia o imatge, el lloc on s’ha realitzat i un text de 4 ó 5 línies on s’expliqui
aquesta relació.
V. Cada concursant podrà presentar un màxim de tres fotografies o imatges originals
en blanc i negre o en color, amb unes mides de 13cm×18 cm.
VI. La fotografia o imatge es podrà presentar físicament sobre una cartolina DIN A4,
centrada, que inclogui el títol a la part superior i el text a la part inferior. També es
podrà enviar a través de correu electrònic, enviant un arxiu en format PDF que inclogui
la fotografia o imatge sobre un full DIN A4, centrada i amb el títol a la part superior i el
text a la part inferior. (El programa PDFCreator el podeu trobar a les pàgines de la
xtec.)

VII. Per tal de garantir l’anonimat de l’autor, si es presenta físicament,
cada
fotografia o imatge es lliurarà acompanyada d’un sobre tancat, on a la part exterior
figurarà, exclusivament, el títol de la fotografia o imatge i la categoria. En el seu
interior hi constaran les dades personals de l’autor/a: Nom i cognoms, domicili, telèfon
particular i centre de procedència.
Si es presenta electrònicament, s’enviaran dos arxius: l’arxiu en PDF que contingui la
fotografia o imatge que s’anomenarà amb el seu títol i la categoria, i un altre arxiu, en
Word o en OpenOffice, amb el nom de la fotografia o imatge que contindrà les dades
personals de l’autor/a anteriorment esmentades.
VIII. Aquestes dades estaran protegides d'acord amb el que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
IX. Els treballs es poden presentar a les escoles Cesc Aldea (C/ Alemanya 146), Pilarín
Bayés (C/ Josep Mitats s/n Les Fonts), Josep Ventalló (C/ Amèrica s/n) o a l’INS Ègara
(C/ Amèrica 55) de Terrassa (08228) físicament o via electrònica a l’adreça
iesegara@gmail.com
X. El termini de lliurament s’estableix fins al 3 de juny de 2011 si es realitza físicament
i al 5 de juny a les 24:00 si s’opta per l’opció electrònica.
XI. Un jurat, format per membres de la comunitat educativa de primària i secundària
decidirà el concurs. El jurat valorarà, a més dels elements estètics i creatius de la
fotografia o imatge, el seu contingut científico-matemàtic i la seva relació amb la idea
o concepte reflectit al títol.
XII. El veredicte del concurs es farà públic el 10 de juny. Es lliurarà un primer premi i
un segon per cada categoria. La decisió del jurat serà inapellable, i podrà declarar
deserts els premis quan, al seu judici, les obres presentades no reuneixin la qualitat
necessària. Així mateix, podrà atorgar algun accèssit a més dels premis previstos a la
convocatòria.
XIII. Les fotografies o imatges seleccionades seran exposades a l’INS Ègara i a les
escoles Cesc Aldea, Pilarín Bayés i Josep Ventalló
Les persones es presentin a aquest concurs, o els seus representants legals, si escau,
autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del centre i en fan
cessió d'ús indefinida al Grup de treball “Coordinació Primària – Secundària”. Els
participants cedeixen els drets de publicació de les obres participants a l'esmentat grup
de treball.
XIV. Les obres premiades passaran a ser propietat del Grup de treball “Coordinació
Primària – Secundària”, que podrà fer ús de les mateixes amb objectius didàctics
anomenant el nom de l’autor/a.
XV. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
situació no prevista en aquestes serà resolta pel Grup de treball “Coordinació Primària
– Secundària”.

Terrassa, abril de 2011

