
 

 

Enguany, com a novetat , a part  de convocar els tradicionals concursos de poesia, pastissos, i 

treballs plàstics, convoquem un nou concurs.  Es tracta d’un concurs de FOTOGRAFIA, tècnica 

que té molt a veure amb el tema que es treballa a l’escola durant aquest curs: LA LLUM.   

 

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC 
 
OBJECTE -  Es convoca un concurs de fotografia a l’escola amb la finalitat de que els alumnes i 
les seves famílies reflecteixin a les seves fotografies la temàtica treballada aquest curs: LA 
LLUM. 
 
PARTICIPANTS – Podran participar les famílies dels alumnes del Castell, Ciuró.  
La participació al concurs implica l’acceptació de les presents bases. 
 
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS – S’hauran d’enviar les fotografies a través del correu 
electrònic, en format jpg, a l’adreça següent:concurscastellciuro@gmail.com  
 
El termini per fer arribar les fotografies a l’escola serà el 15 d’abril. 
 
Les fotografies podran ser en blanc i negre o color. Han de ser originals, no editades amb 
l’ordinador i la seva mida no ha de ser superior a 2 mb. 
 
Les fotografies han d’anar acompanyades d’un títol descriptiu, el nom de la família i el curs o 
cursos als que pertanyen els alumnes. 
 
Quedaran fora de concurs les fotografies que no compleixin els requisits sol·licitats. 
 
 
PREMIS – D’entre tots els participants s’escollirà un fotografia guanyadora i dues fotografies 
finalistes que seran el segon i tercer premi. 
 

La distribució dels premis es farà de la següent manera: 
  1r premi – obsequi i diploma 
  2n premi – diploma 
  3r premi – diploma 
 
El lliurament de premis es farà el dia 23 d’abril durant la celebració dels actes de la festa  
de Sant Jordi.  
 
JURAT I CRITERIS PER AL LLIURAMENT DE PREMIS – La valoració de les fotografies 
correspondrà a un jurat format per un expert, un pare/mare de l’escola i un integrant de la 
comissió que prepara la festa. 
 

El jurat valorarà les propostes presentades d’acord amb aquests criteris: 
- relació amb el tema proposat 
- originalitat de les fotografies 

 
DIFUSIÓ –  el dia de Sant Jordi es podran visualitzar totes les fotografies presentades en una 
projecció a la mediateca de l’escola. 

 
 

 

 


