
  VI CONCURSVI CONCURS

FOTOGRÀFICFOTOGRÀFIC

DIRIGIM LA MIRADADIRIGIM LA MIRADA

973 238047

institutguindavols.cat
 

 

TEMA 2021

SOMRIURES
RETROBEM-NOS AL PATRIIMONIDepartament de Ciències Socials

Com participar

Entreu a institutguindavols.cat i
cliqueu a la icona del Concurs

Llegiu les bases i cliqueu al formulari
per participar que trobareu

Ompliu les dades i envieu la vostra
fotografia abans del 25 de març



TEMA
El Tema proposat en l 'edició 2021 és
SOMRIURES, retrobem-nos al patrimoni 

Alumnat del INS Guindàvols
Professorat i  PAS
Famíl ies de la Comunitat Educativa

PARTICIPANTS
Poden presentar les fotografies:

Categoria A - Alumnat ESO
Categoria B - Alumnat BATXILLERAT i
CICLES FORMATIUS
Categoria C - Adults (professorat,
PAS i  famíl ies)

CATEGORIES

REQUISITS
Format: jpg o png
Qualitat mínima: 4 Mb
Tècnica: color o blanc i  negre
La fotografia ha de tenir un t ítol i  portar
un pseudònim.

L l iurar la fotografia amb títol i
pseudònim al formulari  que es troba a
instituguindàvols.cat, amb títol  i
pseudònim.
Ll iurar a Consergeria un sobre
tancat amb el t ítol de l 'obra,
pseudònim i categoria a l 'exterior .  A
l ' interior  del sobre indicar el NOM i
COGNOMS de l 'autor/a, data
neixement, DNI i  telèfon de contacte  

TRAMESA
1 .

2.

TERMINIS
El termini de l l iurament f inal itza el 25 de
març de 2021.
El veredicte es farà públic el 23 d'abri l
de 2021 durant la jornada de celebració
de Sant Jordi al centre.

JURAT
El jurat estarà format per professorat
dels Departaments de Ciències Socials i
de Visual i  Plàstica de l ' INS Guindàvols

PREMIS
PREMIS PER A CADA CATEGORIA

Primer premi

50€ 
Segon premi

30€
El jurat es reserva el dret de concedir un

accèssit per categoria i declarar desert

algun dels premis.

El Departament de Ciències Socials de
l ' Inst itut Guindàvols de Lleida convoca el
VI Concurs de Fotografia "Dir igim la
mirada"
La participació en els premis suposa la
plena acceptació de les bases següents:

PROPIETAT DE LES OBRES
Les obres guanyadores quedaran en
propietat del centre que t indrà els drets
de publicació, sempre citant-ne
l 'autor/a. 
Les obres no premiades es podran
recol l i r  f ins el 21/06/2021

OBRES
Cada participant podrà presentar UNA
única fotografia inèdita relacionada
amb el tema de l 'edició d'enguany

BASES

En 
material
 escolar

VI Concurs Fotogràfic "dirigim la mirada"


