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Amb l'objectiu de fomentar la creativitat del nostre alumnat i de dinamitzar les activitats
culturals al centre, l'IES Joan Coromines de Benicarló convoca el
I CONCURS DE FOTOGRAFIA “Viu un quadre”
BASES
1. PARTICIPANTS: Pot participar qualsevol alumne de l'IES Joan Coromines de
Benicarló, però no es podrà fer amb més d'una fotografia.
2. FORMAT i TEMA: Els participants han de fer una fotografia en la qual aparega al
menys un/a alumne/a del centre imitant el quadre que proposem en estes bases.
3. QUADRE PROPOSAT: “La gallina cega”, de Goya.
4. CARACTERÍSTIQUES DE LA FOTOGRAFIA:
• Les fotografies es presentaran en format JPEG (.jpg o .jpeg).
• El tamany no serà superior a 5 Mb.
• Els concursants han de formar part de la fotografia com si estigueren integrats en el
quadre que és objecte d'imitació.
• Es pot fer una interpretació més o menys lliure del quadre a imitar.
• No s'admetran a concurs fotomuntatges ni fotografies retocades amb programes
d'edició d'imatges.
• Tampoc s'admetrà cap fotografia que puga comprometre la dignitat de les persones.

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: Les fotografies es faran arribar, com arxius
adjunts, a biblioiesjc@gmail.com, fent constar com assumpte CONCURS DE
FOTOGRAFIA; en el cos del missatge figurarà el nom dels participants i el curs dels
alumnes del centre. El termini de presentació acaba el dia 15 de maig de 2014.
6. JURAT: El jurat estarà format per professorat del propi institut i es reserva el dret a
interpretar qualsevol cas no previst en estes bases. La seua decisió serà irrevocable.
7. PREMIS: El lliurament dels premis es farà coincidir amb els actes de fi de curs. A
estimació del jurat, qualsevol dels premis podria quedar desert o ser dividit entre més
d'un guanyador. S'animarà també al conjunt del professorat a “premiar” la participació
en este concurs.
8. Les fotografies presentades quedaran a disposició de l'institut per donar-los la difusió
que es considere oportuna.
9. La participació en este concurs suposa l'acceptació de les seues bases.
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CRONOGRAMA DE L'ACTIVITAT
I CONCURS DE FOTOGRAFIA “Viu un quadre”
• 9 d'abril de 2014: exposició de l'activitat a l'hora de tutoria.
• 15 de maig de 2014: data límit per lliurar els treballs.
• Del 19 al 23 de maig de 2014: visionat dels treballs a càrrec dels membres del jurat,
deliberació i assignació dels premis.
• Juny de 2014: lliurament dels premis dins de les activitats de fi de curs.
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