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Enguany, el Departament de Matemàtiques de l’IES L’Alzina organitza el concurs de 
fotografia matemàtica. Esperem que us animeu i participeu amb les vostres fotografies. 
 
Les bases del concurs són les següents: 
 
1.- Poden participar-hi tot l’alumnat i professorat de l’IES L’Alzina. 
 
2.- Hi haurà les següents categories: - Nivell ESO – 1r cicle  per 1r cicle d’ESO 
            - Nivell ESO – 2n cicle  per 2n cicle d’ESO 
            - Nivell ESPO  per  Batxillerat 
            - Nivell PROFESSORAT per Professorat 
 
3.- Cada concursant pot presentar, com a màxim, tres fotografies. Les fotografies poden 
ser en blanc i negre o color i es poden fer amb qualsevol tipus de màquina fotogràfica. Es 
recomana la grandària 13x18 cm. 
 
4.- Cada fotografia durà un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut 
matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat. La fotografia anirà enganxada en una 
cartolina DINA4 en la qual a més a més del títol hi haurà de constar, un pseudònim i el 
nivell.  
 
5.- Caldrà presentar cada fotografia en un sobre tancat. Dintre del sobre es dipositarà la 
cartolina amb la fotografia i, a més a més, un foli on hi consti el títol de la fotografia, el 
nom i el pseudònim de l’autor. El sobre es dipositarà a la bústia del vestíbul.  
 
6.- El termini de presentació finalitza divendres 3 d’abril. 
 
7.- El jurat, que estarà format pel professorat del Departament de  Matemàtiques i algun 
representant del Departament de Visual i Plàstica,  valorarà: el contingut matemàtic de la 
fotografia, la gràcia i la referència matemàtica del títol,  la qualitat estètica i l’originalitat. 
 
8.- Hi haurà un premi pel guanyador de cada nivell que es lliurarà el dia 23 d’abril en l’Acte 
dels Jocs Florals . Si el jurat ho considera oportú algun dels premis pot quedar desert. Les 
fotografies guanyadores s’enviaran a un concurs que es fa a nivell de tota Catalunya i que 
aquest any ofereix premis molt interessants. Als guanyadors se’ls demanarà la fotografia, 
també, en format digital. 
 
9. L’IES Alzina es reserva el dret a utilitzar les fotografies premiades per a ús intern i/o a la 
pàgina web del centre. 
 
Si teniu qualsevol dubte pregunteu al professorat de 
matemàtiques.  
 



Esperem les vostres fotografies!!!! 


