IX CONCURS FOTOFILOSOFIA I MEDI AMBIENT
8 d’abril de 2020 (bases del concurs)
Els departaments de Filosofia i de Ciències Naturals, amb motiu de conscienciar i protegir el nostre entorn natural, convoca tota
la comunitat educativa a participar en un Concurs de Fotografia.
El tema del concurs està relacionat amb el medi ambient. Es tracta de potenciar noves formes d'expressió amb la barreja d'imatge
i text, arreplegar “espurnes de pensament”, “mirades diferents”, “instantànies colpidores”, “moments estel·lars”, “visions
galàctiques” del medi natural expressades en una fotografia digital i acompanyada d'un text, frase feta, poema, aforisme, cita,
proverbi, lema que expliqui i il·lustri la intenció de la imatge. Ens sembla que el tema del concurs ofereix un ampli ventall de
possibilitats fotografiables, des dels recursos de les energies renovables, les noves tecnologies i l'eficiència energètica, l'ús
sostenible de la vida tradicional, passant pels espais inalterables i únics, l'acció humana sobre el medi o la fotografia denúncia.
A més a més, durant aquest curs el nostre centre està desenvolupant diferents projectes relacionats amb l’ús dels plàstics
i els envasos d’un sol ús. Per tant hem considerat que aquest any dedicarem el concurs a aquests temes. Per tant, totes les
fotografies referides a temes relacionats amb els plàstics, els envasos d’un sol ús i la seua problemàtica ambiental entraran
en una categoria especial amb votació independent i la foto escollida serà la que formarà part de la portada de l’agenda
del curs vinent.
1

Podrà participar tot l'alumnat (individual o en grup), professorat i personal no docent del centre.

2

Es podran presentar com a màxim dues fotografies per concursant.

3

Les fotografies hauran de ser enviades en format digital JPG, juntament amb un text, a l'adreça
ctma.sant.agusti@gmail.com indicant la intenció de participar en el “Concurs de Fotofilosofia i Medi Ambient”. Hi
hauran de figurar també les dades del concursant: nom, llinatges, curs i adreça electrònica. Les fotografies es podran
retocar digitalment.

4

Una vegada enviades, el concursant rebrà un correu electrònic de tornada confirmant que les seves fotos han estat
inscrites al concurs. IMPORTANT: Si no es rep aquest missatge significarà que les seves fotos no han arribat
correctament i, per tant, no està inscrit com a concursant.

5

El concurs s'iniciarà el 10 de febrer de 2020. Es podran entregar fotografies fins al dilluns 16 de març de 2020 (17 h).
Les fotos que arribin amb hora o data posterior no seran inscrites al concurs.

6

El concurs consta de dos parts: fotografia i text. Les fotografies que no portin text adjunt no seran inscrites.

7

Es premiarà l'originalitat i la qualitat artística (composició i tècnica) així com la l'adequació i profunditat de les
reflexions o comentaris que acompanyaran les fotografies.

8

El concurs es divideix en dues categories. La primera correspon als nivells de 1r, 2n i 3r de l'ESO i en la segona podran
participar els alumnes de 4t, 1r i 2n de batxillerat, Formació Professional Bàsica i ALTER. S'atorgaran dos premis per
categoria, que seran en material escolar ofert per l'administració municipal de Sant Josep i altres col·laboradors. Es pot
participar tant de forma individual com en grup però el premi serà el mateix.

9

Hi haurà una tercera categoria per al professorat i personal no docent. Aquests concursants participaran amb la resta
en una darrera votació general que es farà durant el Dia del Centre. Aquest any tindrem una quarta categoria,
correspondrà a totes les fotos que continguin temàtiques relacionades amb l’ús de plàstic i envasos i la seua
problemàtica ambiental. La foto guanyadora d’aquesta categoria podrà ser la portada o contraportada de l’agenda del
curs vinent, sempre seguint criteris estètics i de maquetació.

10 Els premis a l’alumnat seran decidits per un jurat format per un membre del departament de filosofia, un membre del
departament de ciències naturals, un membre de l'equip directiu i dos alumnes guanyadors del Concurs de temporades
anteriors (que no participin en el concurs).
11 Durant el Dia del Centre es realitzarà una exposició amb les fotografies participants i tota la comunitat educativa podrà
elegir per votació la seva fotografia i frase preferida. Les votacions es realitzaran a la zona on s'instal·li l'exposició i
cada persona podrà votar dos fotografies i només una vegada.
12 Les fotografies concursants podran ser publicades a l’agenda del centre. Els dissenyadors de l’agenda es guarden el dret
a modificar el format de les fotos per tal d’adequar-les a l’agenda.
13 El dia del centre es farà públic el nom dels guanyadors i es donaran els premis.
14 La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

