
 
 
 

25 anys de l’EOI  de L’Hospitalet de Llobregat 

                           Concurs Fotogràfic : Viatges i Llengües 

   +

                             
 

1. Participació 
Amb motiu de la celebració del 25è aniversari del centre, l’Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de 

Llobregat convoca un concurs de fotografia.  

Podrà participar-hi qualsevol persona matriculada al centre durant el curs 2015-2016, inclòs l’alumnat  

dels cursos  d’expressió oral. 
 

2. Requisits i lliurament de les fotografies 

La temàtica de les fotografies presentades al concurs ha de tenir relació amb l’aprenentatge o 

utilització d’alguna de les llengües que s’imparteixen a l’escola (alemany, anglès, francès i italià) o 

bé amb viatges, turisme o vacances en algun país on es parli algun d’aquest idiomes. 

Les imatges, es podran presentar en blanc i negre o color, en format JPG, i hauran d’anar 

acompanyades d’un curt  títol en la  llengua corresponent, la indicació geogràfica per identificar-

les ( el poble, la ciutat, la regió, el país etc...) i la data en què es va prendre la instantània. 

S’admetran fins a dues fotos per concursant.  

La llengua en la qual es participa no serà l’idioma cursat sinó l’idioma relacionat amb la fotografia. 

Les fotografies hauran de ser enviades a l’adreça electrònica de l’Escola Oficial d’Idiomes  eoi-

hospitalet@xtec.cat  indicant en l’assumpte del missatge : CONCURS FOTOGRÀFIC. La persona 

participant haurà d’incloure en el missatge les seves dades personals: nom, cognoms, NIF o 

passaport, adreça electrònica i numero telefònic de contacte, així com la llengua per la qual 

participa al concurs (anglès, alemany, francès o italià) i el curs i idioma on està matriculat/da. 
 

3. Termini 

El termini de lliurament de les fotografies anirà del 16 de febrer al  31 de març de 2016.  
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4. Jurat 
El jurat estarà format per representants del consell escolar i professorat de l’Escola Superior d’Art i Disseny 

“Josep Serra i Abella”, de L’Hospitalet de Llobregat.  

El jurat no coneixerà la identitat de les persones participants a l’hora de valorar les fotografies  i prendrà 

les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determini.  
 

5. Propietat intel·lectual 
Les persones participants cedeixen els drets d’us de les fotografies a l’Escola Oficial d’Idiomes de 

L’Hospitalet de Llobregat, que es reserva el dret de reproduir-les o publicar-les en suport paper o digital. 
 

6. Veredicte 
El veredicte del jurat es farà públic abans del 30 d’abril, i la identitat de les persones guardonades es 

publicarà a la pagina web del centre. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

 

7. Premi 

Es lliuraran dotze premis en total, tres premis per a cada modalitat de participació (anglès, alemany, 

francès i italià) , que consistiran en un xec regal per a l’adquisició de llibres o altre material 

didàctic. 

1r premi: 100 euros 

2n premi: 75 euros 

3r premi: 50 euros 
 

8. Acceptació de les bases 
La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases. 

 


