CONCURS DE FOTOGRAFIA
MATECOGRÀFICA DE L’INSTITUT DE TONA Curs
2018 – 2019

Una de les activitats que organitza l’Institut de Tona per la setmana de la
Ciència és el concurs de Fotografia Matecogràfica, l’objectiu del qual és fer
veure a l’alumnat que les matemàtiques, l’economia i la tecnologia estan
immerses en la realitat que els envolta.

Bases del concurs
Cada participant només podrà lliurar una única fotografia. Aquesta s’ha de
lliurar digitalment amb un TÍTOL QUE FACI REFERÈNCIA AL CONTINGUT
MATEMÀTIC, ECONÒMIC I TECNOLÒGIC DE L’OBRA, AMB GRÀCIA I
ORIGINALITAT.
Els participants cedeixen els drets de publicació de les fotos a l’Institut de Tona.
El concurs es dividirà en 6 categories:
● 1r ESO
● 2n d’ESO
● 3r d’ESO
● 4t d’ESO
● Batxillerat
● Lliure (Professorat, PAS i pares)

LES FOTOGRAFIES HAN DE SER FETES PELS PARTICIPANTS. A
DIFERÈNCIA

D’

FOTOMUNTATGES.

ALTRES

EDICIONS,

S’

ACCEPTARAN

Hi haurà les següents fases:

1a fase:
En totes les categories d’ alumnes s’ha de presentar una fotografia en format
jpg i penjar-ho al curs de moodle corresponent. El curs es pot trobar a
Treballs-cursos/ Concurs fotografia. S’ha d’indicar el títol de la fotografia.

En la categoria lliure s’ha de presentar una fotografia en format jpg i enviar a
l’adreça matecografia@gmail.com.
En el correu s’ha d’indicar el títol de la fotografia i la persona que participa.

LA DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE FOTOGRAFIES SERÀ, EL 9 DE
DESEMBRE DE 2
 018.

2a fase:
Les votacions es faran entre els alumnes i per cicles.
Les fotos de professors, PAS i pares, seran votades per tot l’alumnat del centre
i la fotografia guanyadora, serà la més votada.
EL NO COMPLIMENT DE LES INDICACIONS ESPECIFICADES A LES
BASES COMPORTARÀ LA DESQUALIFICACIÓ AL CONCURS.

Lliurament de premis
Es lliuraran els premis el 21 de desembre a la Canal.
En cas de poca o nul.la participació el premi quedarà desert.
Hi haurà un premi per categoria.

Consultes
Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a:
matecografia@gmail.com

