I CONCURS FOTOGRÀFIC: PLÀSTICS A LA NATURA
Col·legi SAGRAT COR - FECIB
BASES DEL CONCURS
1-S’estableix una sola categoria per a l’alumnat que vulgui participar-hi.
●

De 1r de primària fins a 4t ESO

2. La participació al concurs és voluntària.
3. El concurs consisteix a enviar una fotografia que tengui a veure amb aquesta
temàtica: “Plàstics a la natura”. Aquesta fotografia s’enviarà al correu electrònic
mediambient@sagratcor.fecib.net . A l ‘assumpte es posarà el nom de l’alumne, el
curs i el títol de la fotografia (opcional)
4. Les fotografies han de ser fetes pels participants.
5. Característiques de les fotografies:
●

La fotografia s’ha d’adaptar a la temàtica “Plàstics a la natura”

●

El pes màxim de la fotografia ha de ser de 5 MB.

●

Només s’acceptarà una fotografia per participant. En cas de més
participacions del mateix alumne, només es tendrà en compte la primera
fotografia enviada.

6. Criteris de valoració del treballs per part del jurat:
Primer: Adequació al tema presentat (Plàstics a la natura).
Segon: Originalitat.
Tercer: Si es reflecteix l’efecte que pot produir-hi.
El jurat seleccionarà un primer, segon i tercer premi de fotografia.
7. El jurat estarà format pels professors de la comissió ambiental:

- ESO: Concha Arroyo, Marga Ginard
- EP: Miquel Àngel Dora, Montse Amengual i Rafa Porcel
- EI: Isage Gelabert i Jose M Gálvez
*El seu veredicte serà inapel·lable.
8. Per poder participar en el concurs, els correus s’han d’enviar en el termini establert. El
dia 15 de maig de 2018 és el darrer dia
9. El dia 5 de juny de 2018 (dia del medi ambient) a les 11:00 h. tendrà lloc a
l’escola la cerimònia d’entrega de premis.
10. Amb la resta de fotografies presentades es farà una exposició digital
*El fet de participar en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel jurat.

