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1. INTRODUCCIÓ 
El concurs “InstaMath” que es realitzarà dins de les activitats previstes pel Departament de 
Matemàtiques per tal de celebrar el dia π (14 de març), i té la finalitat de realitzar una 
aproximació al món de la fotografia des d’una vessant de les matemàtiques. 
L’objectiu últim d’aquest concurs es poder presentar una proposta, per cada nivell, al concurs de 
fotografia matemàtica que organitza la Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge 
de les  Matemàtiques (ABEAM).  
 
2. OBJECTE 
La temàtica de la fotografia és lliure, però sempre hi ha d’haver una referència a algun contingut 
matemàtic. Per la qual cosa, es valorarà la qualitat fotogràfica i la transmissió del concepte 
matemàtic escollit. 
 
3. PARTICIPANTS 
Només es podran presentar l’alumnat que estigui matriculat a l’Institut Joan Brudieu de la Seu 
d’Urgell (Lleida) durant el curs 2018-2019. 
Es plantejaran quatre nivells de participació en funció del curs on estigui matriculat el participant: 

 Nivell 1: 1r i 2n d’ESO 
 Nivell 2: 3r i 4t d’ESO 
 Nivell 3: batxillerat i cicles formatius. 
 Nivell 4: professorat i PAS. 

 
4. INSCRIPCIÓ 
La inscripció és gratuïta i es formalitzarà amb el lliurament de les fotografies en la consergeria de 
l’institut. 
Les fotografies presentades deuen ser inèdites i fetes pels participants. No es permet fer 
fotomuntatges. 
En virtut de la inscripció, el participant certifica que ell és l’autor del treball i que l’obra 
presentada és original i inèdita. (1) 
 
5. ADMISIÓ D’OBRES I REQUISITS TÈCNICS 

A- S’admetrà només una sola fotografia per participant presa amb qualsevol tipus de càmera (es 
recomana que si és digital tingui com a mínim 5 megapíxels de resolució). Les fotografies es 
presentaran en format digital (mates.joanbrudieu+instamath@gmail.com) en format JPG o TIF 
amb la major resolució  disponible en la càmera. Així mateix, s’adjuntarà una còpia impresa amb 
format 20x25 cm de cada fotografia amb una resolució de 300ppp per al visionat i selecció. 

B- Cada fotografia presentada no estarà retocada per cap programa fotogràfic. A més, tal i com 
s’ha indicat anteriorment, no es poden fer fotomuntatges. 

C- Cada concursant haurà d’adjuntar l’Annex 1 en un sobre tancat indicant a l’exterior el títol de la 
fotografia, el qual serà la única identificació visible, deixant tota la informació a l’interior. 

D- La còpia en paper de la fotografia haurà d’estar dintre d’un sobre o una funda de plàstic i 
acompanyada del títol de la fotografia.  

Qualsevol incompliment de les condicions de les presenta Bases suposarà la desqualificació 
automàtica.   

6. CALENDARI 
S’estableix com a data límit de lliurament divendres 1 de març de 2019 a les 15:00 hores en la 
consergeria de l’institut. Durant els dies 6-13 tot l’alumnat i personal de l’institut podrà emetre un 
únic vot per nivell per tal d’elegir quina és la foto guanyadora. 
La comunicació del veredicte i lliurament de premis serà el 14 de març de 2019 a l’hora de 
l’esbarjo (11:30-12:00) 
Les presents bases es fan públiques al web de l’institut. 
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7. JURAT 
El jurat estarà integrat pel professorat del Departament de Matemàtiques de l’institut Joan Brudieu 
de la Seu d’Urgell (Lleida) 
Tot alumne, professor i personal que treballi a l’institut elegirà la fotografia guanyadora de cada 
nivell a través de la votació que es realitzarà durant l’exposició dels treballs. 
El jurat es reserva la possibilitat de declarar el concurs desert i la qualitat dels treballs presentats no 
és correcta.   
 
8. PREMIS: 
Per cada nivell establert al punt 3 es lliuraran tres premis. Tot participant de concurs “InstaMath” 
de fotografia matemàtica,  podrà optar a una bonificació de 0,5 en la segona avaluació de 
matemàtiques si el treball lliurat té una qualitat suficient i està degudament justificada. 
La fotografia guanyadora en cada nivell es presentarà concurs de fotografia matemàtica que 
organitza la Associació de Barcelona per a l’estudi i l’aprenentatge de les  Matemàtiques.  
 
9. EXPOSICIÓ 
La totalitat de les fotografies presentades o una selecció de les mateixes s’exposaran durant la 
setmana de l’11 al 15 de març de 2019. Aquesta exposició es realitzarà en l’espai cedit per 
l’institut. 
 
10. MATERIAL PRESENTAT I LA SEVA DEVOLUCIÓ: 
Les fotografies presentades a concurs es tornaran al seus autors un cop s’hagi realitzat l’exposició 
de les mateixes. L’organització no es fa responsable del possible deteriori o pèrdua de les obres 
presentades. 
 
11. FOTOGRAFIES GANYADORES Y SELECCIONADES 
El veredicte del jurat es publicarà el dia 14 de març de 2019 al web de l’institut i al lliurament de 
premis, el qual es farà a l’hora de l’esbarjo (11:30-12:00). 

 
12. ACEPTACIÓ I DESQUALIFICACIÓ 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases 
del concurs i del veredicte del jurat. 
Qualsevol incompliment de les condicions de les presents bases suposarà la desqualificació 
automàtica. 

 
13. DRETS 
Els autors de les fotografies, pel fet de participar en aquest concurs, cedeixen a l’institut Joan 
Brudieu de la Seu d’Urgell els drets d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i 
reproducció que corresponguin amb fins promocionals i/o culturals, devent indicar sempre el nom 
de l’autor de la fotografia. Aquesta cessió és de dos anys. L’organització es mantindrà sempre 
oberta al diàleg en cas de que els autors volguessin fer-ne ús de les fotografia durant el període 
d’aquests dos anys.  
La organització es compromet a que, en aquest marc, disposarà de les fotografies però no es 
compromet a no manipular-los excepte el permís de l’autor. 
 
 
 
 

 
 
(1) A efectes d’aquest concurs es s’entendrà per: 

I) Fotografia inèdita: aquella que no ha sigut prèviament divulgada en cap mitjà ni inclòs per mitjà de 
pàgines privades o fórmules semblants. 

II) Fotografia Original: aquella en la que per a la seva realització només a pres part el seu autor. 
III) Obra pròpia: aquella realitzada per qui s’identifica com a autor. 
IV) Concursant i/o participant: l’autor de la fotografia presentada a concurs.  


