XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA
IES LA VEREDA

TEMA: LLAR TERRA
Participació
La participació en aquest concurs està oberta a qualsevol alumne matriculat al centre que
presente imatges pròpies que no hagen sigut premiades en altres concursos, i suposa la
plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat.
Tema
L'objectiu d'este concurs és motivar la reflexió dels alumnes i del públic en general sobre
l’acord pres a la ONU a l’agost de 2015 per 193 països. Es concretaren 17 objectius en el
que s'hi abordaran de manera interconnectada els elements del desenvolupament
sostenible: el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

La visió de l'entorn natural com a imprescindible per al desenvolupament social i
econòmic de l'individu i les societats.
Tècnica
Només s'acceptaran imatges en format digital. Podran ser fotografies en blanc i negre o
en color;podran estar tractades digitalment (en este cas s'han de presentar també les
fotografies originals) i s'acceptaran fotomuntatges.
Nombre d'obres
Cada participant pot presentar un màxim de 2 fotografies en cada categoria. Les imatges
han de ser pròpies, inèdites i no premiades en cap altre concurs.
Termini
El període d'admissió de fotografies serà del dia de 24 de febrer al 20 d’abril del 2020,
ambdós inclosos.
Presentació de les imatges
Cada fotografia es presentarà acompanyada d'un títol, una breu descripció i les dades de
l'autor: nom i cognoms, curs i grup. Així com les dades tècniques de la càmera: tipus
de càmera i capacitat de resolució (pixel).

Exemple:

Jose Perez Perez_4esoL_Convivències_ Canon A85_8Mp

Les fotografies es presentaran en format CD ROM o llapis USB.
El lloc de presentació serà el departament de Dibuix del centre. També es pot presentar
els professors del departament.
El format de la imatge ha de ser JPG.

Premis
Es concediran tres premis que consistiran en:
Material fotogràfic.
Lots de llibres i/o material escolar.
Hi haurà un premi especial per alumnes que pertanyen l'AMPA

Resolució
La resolució del jurat es faran públics a partir del 4 de maig de 2020. L'entrega dels
premis podrà realitzar-se en un acte públic amb data i lloc a determinar per l'organització.

Composició del jurat i criteris de selecció
El jurat estarà compost per membres de l'Associació de pares i mares (AMPA), del
departament de Dibuix i la comunitat educativa. La decisió del jurat serà inapel·lable i els
premis podran considerar-se deserts.
La decisió del jurat serà d'acord amb els següents criteris de selecció:
•

Visió i reflexió artística sobre la diversitat.

•

Qualitat artística de la fotografia

•

Originalitat i impacte visual de la fotografia

•

Dificultat i qualitat tècnica de la fotografia

Drets d'exposició i ús de les imatges
El jurat farà una selecció de les fotografies per a la seua exhibició.
L'organització es reserva el dret a utilitzar les imatges rebudes en l'edició de publicacions,
reconeixent l'autoria de les mateixes. Els autors, per la seua banda, assumixen la
responsabilitat quant a l'autoria i originalitat de les imatges.
Les imatges podran ser utilitzades pel Centre sense cap contraprestació econòmica,
sempre mencionant la seua autoria, per a la promoció d'activitats que no tinguen finalitat
comercial i per a la promoció del propi certamen.
Professora coordinadora: Cristina Barranco
Departament Arts Plàstiques

La Pobla de Vallbona, 24 de febrer del 2020

