
IES EMILI DARDER
C/Salvador Dalí, 3
(entrada per C/ Beata Francinaina Cirer,2)
07013 – Palma de Mallorca (Balears)
Telf.: 971457710 Fax: 971452523

BASES DEL VI CONCURS DE FOTOGRAFIA A L'IES EMILI DARDER
2014

Participants

Podran participar: Tots els alumnes de l’institut Emili Darder i alumnes de 3r i 4t d’ESO i
de Batxiller d’altres centres.

Tema

Els treballs presentats han de tenir com a únic tema HOMENATGE A TONI CATANY
(fotògraf mallorquí, Premi Nacional de Fotografia, que va morir l'any 2013). Es tracta de
recordar i evocar la seva obra fotogràfica mitjançant la mirada particular de cadascú. 

Presentació

El termini de presentació de fotografies és el dia 24 de març de 2014.

Cada participant podrà enviar un màxim de 3 fotografies, en format digital (preferentment
JPG amb qualitat màxima). Les fotografies podran estar retocades digitalment, i hauran de
tenir una mida mínima de 1024x768 píxels.

L e s f o t o g r a f i e s e s r e m e t r a n p e r c o r r e u e l e c t r ò n i c a l ’ a d r e ç a :
concursfotografia@iesemilidarder.com. 

Al missatge han de constar les següents dades: 

• El nom complet del participant.

• El seu DNI.

• La seva data de naixement.

• Un telèfon de contacte.

• Un correu electrònic de contacte.

• Curs i centre en el que està matriculat l'alumne.

Les categories i els premis són:

Categoria A Alumnes de 1r, 2n i
3r ESO de l'institut

1r premi 25,00 €

2n premi 15,00 €

Categoria B Alumnes de 4t ESO,
1r i 2n de Batxiller de
l'institut

1r premi 25,00 €

2n premi 15,00 €

Categoria C Extern 1r premi 25,00 €

2n premi 15,00 €
Tots els premis són gentilesa de l'APIMA

Cada autor només optarà a un premi.

El lliurament dels premis es farà el dia 16 d’abril de 2014 i la decisió serà publicada en la
nostra pàgina web (http://www.iesemilidarder.com).

http://www.iesemilidarder.com/


El centre tornarà als autors/es premiats la fotografia impresa. Només s’imprimiran les
obres premiades, la resta es projectarà el dia del lliurament dels premis.

Llicència de les fotografies

Les fotografies es presentaran baix llicència Creative Commons by-nc-sa (més informació
a http://es.creativecommons.org/licencia/). Per tant, l'institut tendrà el dret a publicar les
fotografies a la pàgina web, utilitzar-la a l'agenda de l'institut, etc. sempre i quan es citi
l'autor.

Jurat

El jurat estarà format per 1 membre de l’equip directiu, per 2 professors del departament
de plàstica i per 2 professors del claustre. Els criteris de selecció de les fotografies seran
els següents:

1. L’ajustament a la temàtica

2. La qualitat tècnica, la creativitat i la composició

3. Altres criteris del jurat.

Calendari

Data de termini de presentació: 24 de març de 2014

Decisió del jurat: 

16 d’abril de 2014

http://es.creativecommons.org/licencia/
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