Normativa del Concurs
1.- Podeu participar en solitari o amb parella. Les parelles haurien de ser de 1r o 2n d’ESO, de
3r o 4t d’ESO, de batxillerat i Cicles Formatius, i de professorat i personal no docent de l’INS A.
Satorras.
2.- Heu de pensar bé quina fotografia voleu fer i si la voleu retocar digitalment o no. En aquest
cas, totes les imatges que apareguin en un arxiu han de ser vostres. Tingueu ben present que
es valorarà més la creativitat i l’originalitat que no pas la qualitat tècnica (tot i que
demanarem un mínim de qualitat).
3.- Una vegada tingueu la fotografia, li haureu de buscar un títol i una justificació (escrit curt
que expliqui el que voleu explicar amb aquella fotografia) i escriure-ho en un full de
participació que obtindreu a la web de l’institut. En aquest full també hauríeu d’escriure el
nom de l’arxiu que heu entregat de l’estil: 3C_Jordi_Navarro_1 (que voldrà dir que és un
alumne de 3rC que es diu Jordi Navarro i que aquella és la primera foto que lliura). És
convenient que les fotografies tinguin un mínim de 5Mp (megapíxels) de resolució. Cada
alumne pot lliurar fins a un màxim de 3 fotografies (només cal, però, omplir una única butlleta
de participació). Finalment l’haureu de lliurar al vostre professor de ciències o, en cas que no
feu cap assignatura de ciències, a en Francesc Bert en un llapis de memòria que us serà
retornat immediatament juntament amb el full de participació ABANS DEL 30 DE NOVEMBRE.
Les fotografies presentades al concurs es penjaran a la web del centre i podran ser vistes per
tal que l’alumnat voti aquella que més li hagi agradat. Aquesta votació entre l’alumnat
representarà el 50% del resultat final. A continuació es fixarà una data per fer el lliurament
dels premis del concurs que inclouran 4 categories: 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO, batxillerat i
cicles formatius, i professorat i PAS de l’INS A. Satorras.
La vostra participació en el concurs pot ser valorada positivament pel professorat del
Departament de Ciències. Cada professor ja us comentarà com ho tindrà en compte, en el cas
que així ho decideixi fer.

