
Bases per als participants del
V CONCURS DE FOTOTRAFIA I NATURA

“FERRAN ROYO”.

Com tots  i  totes  sabeu,  enguany  ens  trobem en  unes  circumstàncies  molt
especials, però des del departament de Biologia i Geologia no estem disposats
a que cap virus ens pare. És per això que hem decidit que enguany també
tinguem concurs.  Ho farem des de casa,  però l'important és que farem les
millors fotos.

• A qui va dirigit? A tots els alumnes de l'IES Joan Coromines, tant d'ESO com
batxillerat i cicles formatius.

• Quin és el tema? La natura des del balcó (o finestra, porta,...). Ha de mostrar
qualsevol element de la natura, animals, plantes, paisatges, això sí, feta des de casa.

• Com ha de ser la fotografia? Podeu utilitzar el mòbil o càmeres digitals;
això sí, procureu fer-les amb bona resolució, de manera que es puguen ampliar
sense perdre massa detalls.

• Quantes fotos es poden presentar? Una per participant.

• Fins a quina data es poden presentar? Fins al 23 de maig de 2020 a les
23:59 h.

• On s'han d'enviar? Com pose al cartell, s'han d'enviar a la següent adreça
electrònica:  departamentbiocoromines@gmail.com. Quan l'envies, en l'apartat
assumpte  has  de  posar  “concurs  fotografia”  seguit  del  teu  nom,
cognoms i grup.

• Quí serà el jurat? El  jurat estarà integrat per membres de la comunitat
educativa: alumnes de batxillerat, pares i professors.

• Hi haurà premis? I tant:

◦ 1r premi: una càmera esportiva
◦ 2n premi: un xec per valor de 50 euros per comprar material escolar.
◦ 3r premi: un xec per valor de 30 euros per comprar material escolar.

• Els premis es donaran, depenent de com estiga la situació (de forma virtual
a final de curs i real al curs proper, a final de curs,...ja vorem). S'informarà a
través de la web de l'Institut.

Amb les millors fotos es muntarà una exposició virtual i quan es puga, al centre


