
 
INS Galileo Galilei 
 

I CONCURS DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA 

TEMA:  LES ESCALES.  LA GRANDÀRIA 

Ens plau convocar el 1r concurs de fotografia científica que enguany tindrà com a tema “Les 

escales. La grandària” 

Ens interessen fotografies que ens mostrin els diferents mons que existeixen en canviar l’escala 

de l’objecte observat. 

Es poden presentar fotografies que mostrin des de coses a escala molt petita; insectes sobre una 

flor, formigues, fins a objectes a escala molt gran; la lluna en un dia de lluna plena... També 

fotografies on es mostri quin paper juga la grandària; per exemple, un ocell posat sobre un 

animal més gran. 

Bases del concurs 

1. Poden prendre part en el concurs tant els alumnes del centre com el personal docent i el 
PAS. 
 

2. La participació serà individual. 
 

 
3. Les fotografies es presentaran tant en format digital (JPG) com en format de paper i 

podran ser presentades en blanc i negre o en color. 
 
Les fotografies digitals seran enviades al correu cienciesgalileo@gmail.com amb una 
resolució màxima de 5 megapíxels posant a l’assumpte el nom del participant

1
 i el nom 

de la fotografia. Els treballs contindran un nom que permeti identificar-los i el correu ha 
d’incloure un petit text explicatiu (què és el que heu fotografiat i perquè us ha cridat 
l’atenció). Aquesta explicació es tindrà en compte per part del jurat en la valoració de les 
fotografies. 
 
Les fotografies en format paper hauran de tenir el format estàndard de 10 x 15 
centímetres i, a l’igual que les digitals, contindran un nom que les permetin identificar. 
S’hauran d’entregar en un sobre tancat amb el nom del participant

2
 en consergeria o a 

qualsevol professor/a de l’àrea de ciències. 
 

Es podran presentar fotografies fins al 7 de novembre de 2014.  
S’acceptaran també fotografies preses amb microscopi (posar-se en contacte amb el 
departament de ciències). 
 

4. Els treballs estaran exposats al vestíbul del centre a partir del 14 de novembre. 

 
5. Totes les fotografies entregades passaran a disposició de l’organització, que es reserva el 

dret del seu ús posterior.   
 

6. Hi haurà tres premis. 

 
7. El lliurament de premis es farà el divendres 14 de novembre al vestíbul a l’hora del pati. 

 

8. El jurat del premi estarà composat pel professorat del Departament de Ciències. 
 

                                                           
1
 Si el participant és un o una alumne, caldrà incloure el seu curs. 

2
 Si el participant és un o una alumne, caldrà incloure el seu curs. 

mailto:cienciesgalileo@gmail.com

