
 

 
CONCURS DE FOTOGRAFIA 

 
BASES DEL CONCURS 
 
Temàtica:  El tema únic del concurs és la llum.  
 
Qui s’hi pot presentar?: S’hi poden presentar els alumnes, mestres, personal 
d’administració i serveis i famílies de l’escola Les Pinediques. 
 
Categories: 
1) Categoria A: Educació Infantil 
2) Categoria B: Cicle Inicial 
3) Categoria C: Cicle Mitjà 
4) Categoria D: Cicle Superior 
5) Categoria E: Mestres i Personal no docent. 
6) Categoria F: Famílies 
 
Tramesa: Les obres s’han d’enviar a través de correu electrònic a l’adreça: 
concurs.fotografia@pinediques.cat. 
 
Termini de presentació: Dissabte 17 de maig de 2015 
Exposició:  A partir de la setmana següent al termini de presentació. 
Espai:  Edifici d’Infantil i de Primària 
 
Jurat:  

a) El jurat estarà format per membres de l’Arxiu Fotogràfic Taradell. 
b) La decisió del jurat es farà pública el dia de la Festa de la Primavera. El 

mateix dia s’entregaran els premis. 
c) Es valorarà tant la qualitat gràfica com l’originalitat. 

 
Observacions: 

- Les obres enviades seran exposades al recinte de l’escola i es podran 
difondre a través de publicacions de l’àmbit educatiu ja sigui en el  bloc o 
altres mitjans. 

- Totes les fotografies de les categories A,B, C i D portaran títol i aniran 
signades amb el nom, cognom i curs de l’alumne. Pel que fa a les 
categories E i F també aniran signades i s’especificarà el tipus de 
categoria i un telèfon de contacte. Aquestes dades s’enviaran juntament 
amb la fotografia mitjançant el correu electrònic. 

- Les fotografies s’han d’enviar amb resolució òptima, de no ser així no 
podran participar al concurs. 

- Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant. En cas de 
rebre’n més només entraran les tres primeres que s’hagin rebut. 

 
Premis: 

- S’estableix un premi per categoria. 
- El premi consisteix en una ampliació Dina4 emmarcada de l’obra 

presentada. 
- L’entrega de premis tindrà lloc el mateix dia de la Festa de la Primavera. 

 


