
Activitat: CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

Bases del concurs:

1- Les fotografies han d’estar fetes pels alumnes,
han  de  ser  originals  i  no  es  poden  fer
fotomuntatges.

2- Cada fotografia haurà de dur un títol que faci
referència,  d’alguna  manera,  al  contingut
matemàtic de la foto, amb gràcia i originalitat.

3- Les fotos poden ser en blanc i negre o en color,
en format digital.

4- Haureu d’imprimir les fotos en un full de paper
fotogràfic  mida  din-A4.  La  mida  de  la  foto
haurà de ser de 13x18 aproximadament, i en
el full haurà d’aparèixer el títol, amb tipus de
lletra Verdana núm. 22 en negreta, situat a la
part inferior de la imatge i centrada (Com es
veu a l’exemple).

            Laberint de paral·leles
5- Haureu de lliurar un sobre petit i tancat: a fora

del sobre ha d’aparèixer el títol de la foto, el
vostre curs i  el grup. A dins del sobre hi  ha
d’haver un full amb el vostre nom i cognoms,
el curs, el grup i el títol de la foto.

6- La data límit de lliurament el 29 de març de 2019, al corresponent professor de 
matemàtiques. 

7- Nivells de participació:
Nivell ESO- 1r Cicle: 1r i 2n d’ESO
Nivell ESO- 2n Cicle: 3r i 4t d’ESO
Nivell ESPO: Batxillerat 

Nivell Professorat: Professorat i PAS

8- Cada alumne només pot presentar una única foto.

9- El veredicte del Concurs de fotografia d’ABEAM es publicarà el 28 de maig de 2019 a la 
web: http://fotografiamatematica.cat

10- El lliurament de premis es farà el dia 28 de maig, al Cosmocaixa de Barcelona.

11- Amb les fotos finalistes es farà un calendari matemàtic de l’any 2019. 

12- Els premiats optaran a diferents premis: càmera fotogràfica, cursos de fotografia de l’IEFC i
de Casanova Foto, val d’Abacus, calculadores CASIO, llibres de l’editorial Barcanova, entre 
d’altres.


