
                        CINQUÈ
      CONCURS DE FOTOGRAFIA

       Les Matemàtiques 
        en el nostre món

                                 



ADEMGI convoca la cinquena edició del Concurs de Fotografia sobre les 
Matemàtiques en el nostre món. L’objectiu és mostrar aquest univers tan 
abstracte i tan real, a la vegada, de les Matemàtiques, fent palès que 
aquestes estan immerses en la realitat que ens envolta. Es creen tres 
categories: infantil, júnior i sènior. Els treballs presentats s’ajustaran a 
les bases següents.

                                  BASES DEL CONCURS

1. TEMÀTICA:
 
   El tema únic d'aquest concurs és "Les Matemàtiques en el nostre món”. Es 
tracta de posar de relleu la presència d’aquestes en la realitat que ens envolta.

2. CATEGORIES:

   a)La categoria infantil inclou els estudiants de Primària.

   b)La categoria júnior inclou els estudiants de Secundària i cicles formatius de 
grau mitjà.

   c)La categoria sènior inclou els estudiants de Batxillerat i de cicles formatius de 
grau superior, universitaris i els professors.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES:

   a)Les imatges hauran de ser necessàriament originals i inèdites, no havent 
estat mai seleccionades ni premiades en qualsevol altre concurs.

   b)Podran ser en color o en blanc i negre, d’origen analògic o digital.

   c)No  s’admetrà  cap  tècnica  de  retoc  o  manipulació  digital  com  collages, 
muntatges, fotografies pintades, ni viratges fotogràfics.

4. PRESENTACIÓ I TRAMESA:
 
   a)Les fotografies, en format jpg, es poden enviar a l’adreça electrònica:

                                           ademgi@gmail.com

 
      o en un CD, a aquesta adreça de correu:
 
                                        Ademgi
                                        Apartat de correus 835
                                        CP: 17080        Girona

mailto:ademgi@gmail.com


   b)Les fotografies  aniran acompanyades d’un document Word,  un per  cada 
fotografia, amb les següents dades:
      -categoria a la que es presenta.
      -nom de l’autor, edat, curs que estudia i NIF.
      -un email i un telèfon de contacte.
      -el nom del centre al que pertany.
      -el títol de la fotografia, relacionat amb el seu contingut matemàtic.
      -la data i el lloc on va ser realitzada.
      -una explicació, màxim 10 ratlles, del seu procés d’execució i de la 
interpretació del contingut.

   En el  document Word no s'hi poden incloure les fotografies; aquestes han 
d'anar en un fitxer jpg a part.
    
   c)Les fotografies que no compleixin tots aquests requisits no seran acceptades 
a concurs.

   d)Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies, el 
contingut de les quals haurà d’estar relacionat amb el tema del concurs.

   e)El termini de presentació finalitza a les 24 hores del 31 de maig del 2014.

5. JURAT:

   a)El Jurat estarà format per una comissió de la junta d’Ademgi i dues persones 
externes, especialistes en la temàtica del concurs.
 
   b)El Jurat es reserva el dret d’interpretació de les Bases del present concurs i 
de la seva resolució en els casos no previstos, d’acord amb el seu millor criteri.

   c)La decisió del Jurat es farà pública en el portal d’Ademgi a principis del curs 
2014-15 i serà inapel·lable. Es comunicarà als participants guanyadors mitjançant 
un correu electrònic o per telèfon.

   d)El jurat es reserva el dret a declarar deserts els premis que s’estableixen en 
l’apartat següent, si els treballs presentats no reunissin, al seu criteri, els mèrits 
suficients.

   e)Es  valorarà  tant  la  qualitat  gràfica  de  les  fotografies,  com el  títol  i  la 
descripció.

6. PREMIS:

   a)S’estableix un premi per cada categoria i accèssits, a criteri del Jurat, si la 
qualitat de les fotografies ho mereix.



   b)A  més  a  més,  el  Jurat  en  seleccionarà  unes  quantes,  d’entre  totes  les 
presentades en les tres categories i en la mateixa proporció. Aquestes fotografies 
estaran exposades en el portal d’ Ademgi a partir de principis d'abril.

   c)Mitjançant una “votació popular” s’adjudicarà un quart premi a la fotografia 
més  nominada.  Cada  participant  donarà  un  vot  a  una  de  les  fotografies.  El 
termini per votar es comunicarà en el moment d’exposar-les.

   d)En cas d’empat, el Jurat decidirà quin és el treball guanyador.
 
   e)Els primers premis consistiran en un val de compres del centre comercial 
Media Markt de Girona, per un valor de 150 euros, i els accèssits, per un valor de 
75 euros. L'entrega de premis es farà en el transcurs del 2014; el dia, hora i lloc 
es  comunicarà  amb suficient  antelació  als  guanyadors  per  tal  que  hi  puguin 
assistir.

7. OBSERVACIONS:

      a)Totes les imatges presentades hauran d’estar lliures de drets a tercers.

   b)Es  podrà  sol·licitar  la  fotografia  en  la  màxima  qualitat  disponible  als 
guanyadors, per la seva difusió en els diferents canals de comunicació d’ aquesta 
associació. Per aquest motiu, el participant ha de conservar la imatge original en 
alta resolució.

   c)Totes aquelles fotografies que no compleixin alguns dels requisits, establerts 
en les presents Bases, quedaran desqualificades.

   d)Ademgi es reserva el dret de reproducció de les fotografies rebudes, pel seu 
ús  en  comunicacions  d’aquesta  associació,  sense  mitjançar  per  aquest  motiu 
compensació econòmica.

   e)Els guanyadors autoritzen a Ademgi a publicar el seu nom i cognoms, tant en 
el seu portal com en el Butlletí.

   f)Ademgi garanteix el correcte tractament de les dades d’acord amb la Llei 
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

   g)L’enviament de les fotografies suposa la total acceptació d’aquestes Bases.

                                                  Girona, 18 de gener del 2014

                                                                ADEMGI
        


