XI CONCURS DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
“FONT DE SAN LLUÍS”
Els departaments de matemàtiques, tecnologia, música i EVP de l'IES Font de Sant Lluís
convoca el XI concurs de fotografia matemàtica amb les següents bases:

1.- Pot participar tota la comunitat educativa de l'institut. Alumnes, professors, PAS.
2.- Hi haurà les següents categories:





Nivell 1 - per a 1r i 2n de l'ESO
Nivell 2 - per a 3r i 4t de l'ESO
Nivell 3 - per a Batxillerat i cicles
Nivell 4 - per a professors, personal no docent.

3.- Les fotografies, originals, en color o en blanc i negre, hauran de presentar-se en format
digital. Cada fotografia s'identificarà amb el nom de l’autor i títol de la imatge que pose de
manifest la condició matemàtica del concurs.
4.- El termini de presentació finalitza el dilluns 24 de maig
5. Per realitzar els enviaments, enviar els arxius a fotografia@iesfuentesanluis.org indicant en l'assumpte: XI Concurs de fotografia. I en el cos del missatge les dades de participació: títol de la/s foto/s , nom i cognoms i nivell educatiu.
6.- El jurat, estarà format per un membre de l’equip directiu, presidenta de l'AMPA o persona en qui delegue, i una representació del professorat dels diferents Departaments del insti tut.
Les fotografies rebudes formaran part de l'EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
que es realitzarà en el centre, així com en les xarxes socials de l'IES . Durant el temps d'ex posició, els assistents podran votar la seua fotografia favorita a intranet. La guanyadora per
votació popular rebrà el Premi del Públic.
Les fotografies s'exposaran al llarg del mes de juny, i es farà un muntatge informàtic per
passar-lo pel monitor de tv del vestíbul del centre.
7.- A més del premi del públic hi haurà un premi per al guanyador de cada nivell. Si el jurat
ho considera oportú algun dels premis podrà quedar desert. El premi consistirà en un diplo ma, i un xec regal en funció de la disponibilitat econòmica de l'IES.
8. L'IES es reserva el dret a utilitzar les fotografies premiades o no per a ús intern i / o a la
pàgina web del centre.
Si tens qualsevol dubte pregunteu al professorat de matemàtiques.
Esperem les vostres fotos !!!!

