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DIADA FOTOAULA
2012
Centre Aula Balear
MARÇ de 2012
INSCRIPCIONS Del 12 al 15 de març
a secretaria
PREU: 3€ per Equip
Exposició de fotos i publicació dels
resultats
a la Diada Esportiva 2012

Vos hi esperam!

BASES DE PARTICIPACIÓ
FOTOAULA 2012
1- PARTICIPANTS: la diada fotoaula 2012 és oberta
a totes les persones de la nostra comunitat escolar,
alumnes, pares, mares professors, personal....prèvia
inscripció a la secretaria del nostre centre entre els
dies 12 i 16 de març de 2012.
Els participants s'han d'inscriure en grups d'entre
2 i 4 persones (companys de classe, pares i mares
amb fills, professors, adults amb nins, germans...), i
han de triar un nom pel grup.
En cas que els participants siguin d'educació
infantil o 1r cicle de primària hi ha d'haver a l'equip
algun major d'edat (Pare, mare, padrí...).
2- DIADA FOTOGRÀFICA: la diada fotogràfica
tendrà lloc els següents dies al nostre centre.
Educació Infantil: 19 de març de 16 a 17h
1r cicle: 20 de març de 16 a 17h
2n cicle: 21 de març de 9 a 10h
3r cicle: 22 de març de 9 a 10h
Els horaris d'ESO, Batxiller i cicles dependrà de la
inscripció, i seran dins la setmana del 19 al 22 de
març.
En cas que hi hagi participants de diferents
cicles educatius, l'equip podrà triar el dia de la

participació consultant amb les tutores dels
alumnes.
Per fer les fotografies es podran passejar per tota
l'escola, interior o exterior; hi haurà supervisió.
Les fotos s'hauran de lliurar en format digital el
entre els dies 20 i 23 de març entre les 8:30 i les 9:30
a l'entrada de l'escola.
LES FOTOGRAFIES NO ES PODEN RETOCAR
DIGITALMENT. RETOCAR-LES SERÀ MOTIU
D'ELIMINACIÓ DEL CONCURS.
3- CÀMERES I FOTOGRAFIES: per al concurs
necessitau una càmera digital qualsevol, haureu
d'entregar 4 fotografies, la primera la del grup
participant i les altres tres les que voleu presentar al
concurs.
Per la IDENTIFICACIÓ de les fotografies, a
l'arxiu de la imatge hi constarà el nom del grup i el
número de la categoria a la qual pertany la fotografia.
1- La meva escola. 2- Cooperació. 3.- Una escola de
somni.
4- TEMES: els equips hauran de lliurar una fotografia
de cada tema, a més de la del grup. Els temes són els
següents:
1- LA MEVA ESCOLA: passam hores, dies,
mesos i anys. Tants moments, tantes coses aquí.
Un moment especial, un lloc, un racó...
2COOPERACIÓ,
SOM
AMICS,
SÓM
COMPANYS, ESTAM JUNTS: convivència,

col·laboració, ajuda...
3- UNA ESCOLA DE SOMNI: muntau-vos el
vostre somni.
5- EXPOSICIÓ: les fotografies realitzades durant la
marató es mostraran a una exposició a la nostra
escola el dia de la Diada Esportiva 2012.
6- JURAT: l'organització designarà un jurat integrat
per:
• un alumne
• un mestre/professor
• un pare-mare
• Un professional de la fotografia
El jurat valorarà: que es descrigui bé el tema,
creativitat, originalitat i qualitat de les fotografies.
El resultat del jurat es farà públic el dia de la
Diada Esportiva 2012. Les fotos guanyadores es
publicaran a la revista de l'escola, i una en serà la
portada de la d'enguany.
– JURAT POPULAR: el dia de l'exposició els
visitants també podran votar les fotografies que
més els hi agradin, segons els següents criteris:
– La divertida.
– La que més m'agrada.
– L'original.
– La que descriu millor el tema.
– La que mostra millor la nostra escola.

7- FOTOGRAFIES: el material fotogràfic lliurat passa
a ser propietat de l'arxiu fotogràfic del centre Aula
Balear.

