
 
 

 

  
 

8è. Concurs de Fotografia Matemàtica Claret 
 

 

Bases 
 
Hi poden participar alumnat, professorat i PAS. Hi haurà sis nivells: 
Nivell EP56: 5è i 6è d'E.P. 
Nivell ESO12: (1r cicle): 1r i 2n d’ESO 
Nivell ESO34: (2n cicle): 3r i 4t d’ESO 
Nivell BATX: Batxillerat 
Nivell Professorat: Professorat 
Nivell Sènior: Professorat, Espai Cultura i PAS 
 
Les fotografies han de ser fetes per les persones participants, no es poden fer 
fotomuntatges i cal que les fotos siguin els originals. 
 
Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut 
matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat. 
 
Cada participant presentarà un màxim de tres fotografies en format digital i les enviarà 
a l’adreça electrònica depmatematiquesclaret@gmail.com. L’arxiu amb la fotografia 
tindrà format JPG i una resolució mínima de 3 megapíxels. 
El nom de l’arxiu constarà de: el nivell, barra baixa i el títol de la fotografia (exemple: 
ESO12_Paràboles a la figuera). 
En el cos del missatge caldrà fer constar el nom de l’autor, el títol de la fotografia, el 
curs i el grup-classe. La data límit de recepció de fotografies serà el divendres 30 
d’abril de 2020 a les 24 h. 
 
Els/les docents participants en la categoria Professorat presentaran el disseny d’una 
activitat didàctica amb fotografia matemàtica. Caldrà enviar a l’adreça electrònica 
depmatematiquesclaret@gmail.com un fitxer comprimit en format .zip que contingui 
tots els fitxers en els quals s’expliqui l’activitat didàctica amb fotografia matemàtica. Es 
pot adreçar a qualsevol nivell i pot incloure una aplicació amb GeoGebra amb la 
fotografia incrustada per donar un caràcter dinàmic a l’activitat. 
 
El no compliment de les indicacions especificades a les bases comportarà la 
desqualificació. 
 
El dia 6 de maig el jurat del Departament de Matemàtiques de l’escola triarà les millors 
fotografies. El veredicte del jurat es publicarà el dia 11 de maig al web de l’escola. 
 
Tot el material generat pel concurs de fotografia es podrà publicar al web de l’escola.  
La utilització didàctica, no comercial, d’aquest material és lliure sempre que s’indiqui el 
títol i l’autor. 
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Lliurament de premis 
 
El lliurament es farà al vestíbul principal de l'escola en una data encara per determinar. 
 
El/la guanyador/a de cada una de les categories corresponents a l'alumnat i el/la 
docent guanyador/a de la categoria Professorat participaran en el 21è Concurs de 
Fotografia Matemàtica que organitza l’ABEAM (Associació de Barcelona per a 
l’Aprenentatge i Ensenyament de les Matemàtiques).  
La persona guanyadora en la nova categoria Sènior no tindrà accés a aquest concurs.  
 
A partir del mateix dia 11 de maig podreu trobar al web de l’escola totes les fotografies 
guanyadores i una selecció de les millors fotografies rebudes. I, en una data encara per 
determinar, també s’exposaran les fotografies guanyadores al vestíbul de l'escola 

 
 

Acceptació de les bases 
 
Les persones que participen al concurs ho fan acceptant aquestes bases. 
 

 

Consultes 
 
Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a 
depmatematiquesclaret@gmail.com 
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