
CONCURS FOTOGRAFIA MATEMÀTICA 
PARTICIPANTS: 

 Alumnes, professors i PAS. 

CATEGORIES: 

 Nivell ESO12: 1r i 2n d’ESO. 

 Nivell ESO34:  3r i 4t d’ESO. 

 Nivell ESPO: batxillerat, cicles formatius i PFI.  

 Nivell PROF: professorat i PAS. 

REQUISITS: 

 Les fotografies han de ser fetes pels participants. 

 No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin 
originals. 

 Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, 
amb gràcia i originalitat. 

 L’arxiu de la fotografia haurà de ser en .jpg. 

ON I COM S’HAN D’ENVIAR LES FOTOGRAFIES?  

 S’enviaran a: fotocastellet@hotmail.com (Només es pot participar amb 1 fotografia). 

 COM? 

 Autor_Nivell_Títol (Exemple: AnnaVila_ESO12_Simetries). 

 Data límit: 13 d’Abril del 2018, a les 23:00h 

JURAT 

 El jurat estarà format per representants dels departaments de visual i plàstica i matemàtiques. 

 S’escollirà un guanyador de cada nivell.  

PREMIS 

 Per a tots els participants se’ls hi sumarà 0.5 punts a la nota final del 3r trimestre de l’assignatura de 
matemàtiques. 

 Els guanyadors rebran, com a premi conjunt, la possibilitat de participar en una Room Escape, on se’ls 
posarà a prova la seva capacitat per resoldre enigmes. 

A més a més, formaran part d’una segona fase de concurs entre altres centres de Catalunya. 

PREMIS CONCURS ENTRE CENTRES 

 Amb 13 de les fotos finalistes d’aquesta edició es farà un calendari matemàtic de l’any 2019. Els premiats 
optaran a diferents premis: càmera fotogràfica, cursos de fotografia de l’IEFC i de Casanova Foto, val 
d’Abacus, calculadores CASIO, llibres de l’editorial Barcanova, entre d’altres. 

 
Premi del públic: d’entre totes les fotografies premiades pel jurat, el públic assistent al lliurament de 
premis també donarà el seu veredicte. Aquest premi també tindrà un obsequi. 

Els premis es lliuraran el 30 de maig a la Sala d’actes del Cosmocaixa, Museu de la ciència de Barcelona. 

FOTOGRAFIES D’ANYS ANTERIORS: 

http://fotografiamatematica.cat/blg/category/fotografies-matematiques/  
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