
1. El concurs està obert a tot l’alumnat de l’institut amb
dues categories: 

A: 1r, 2n i 3r d’ESO 

B: 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

2. El tema de les fotografies és:

LA LLUM

3. Les  fotografies  han  de  ser  inèdites,  fetes  pels
alumnes que les presenten.

4. Cada participant pot concursar amb un màxim de
tres fotografies, en suport de paper i de format entre 10 x
15 i 13 x 18 cm.

5. Les fotografies s’han de presentar enganxades en 
una cartolina. A la part superior de la cartolina hi ha de 
figurar el títol de la fotografia i a la part inferior el lloc on 
s’ha realitzat i un breu comentari que la presenti (trobareu 
la plantilla:PLANTILLA

(http://www.xtec.cat/ieslluiscompanys/plantilla.pdf )

6. El nom de l’autor/a, el curs i el grup han de constar
dins d’un sobre petit tancat que s’inclourà, juntament amb
la  fotografia,  dins  d’un  sobre  gran  en  el  qual  s’indiqui
només el títol de la fotografia i la categoria. 

7. S’exclouran  del  concurs  les  fotografies  que  no
compleixin les normes exposades anteriorment.

8. Les fotografies es lliuraran a qualsevol professor del
Departament de Ciències experimentals . 

9. La data límit de presentació serà el  10 d’abril del
2015

10. Les  obres  admeses  s’exposaran  al  passadís  del
primer pis de l’Institut, on hi ha els laboratoris.

11. El jurat que valorarà les fotografies estarà format pel
professorat del Departament de Ciències de la Naturalesa.
Es valorarà l’originalitat, la qualitat de la imatge i el títol i
comentari de la fotografia. S’atorgarà un premi per a cada
categoria. Els premis poden quedar deserts.

12. El  lliurament  de  premis  es  farà  a  l’auditori  el  23
d’abril de 2015, durant l’acte de St Jordi 

13. Els  premis  consistiran  en  un  val  de  40  €  per  la
compra de material escolar o esportiu.

VII CONCURS DE
FOTOGRAFIA CIENTÍFICA
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