BASES DEL CONCURS FOTOECO’20
Objectius:
Durant la Setmana del 19 al 23 d’octubre, al Turó celebrem la Setmana Bio.
L’objectiu d’aquesta Setmana és fer conèixer l’alimentació ecològica, les seves
implicacions socials i els seus beneficis mediambientals.
Per això, els alumnes de 2n ESO han organitzat el 1r Concurs FotoEco’20. La idea
és utilitzar el poder de les imatges per gaudir, reivindicar i compartir imaginació,
creativitat, i reivindicacions per la cura del planeta amb tota la comunitat educativa.
Participants:
Concurs obert als alumnes de l’escola a partir de 4t de Primària i fins a 4t de
Secundària, queden exclosos del Concurs els membres del jurat. També hi ha una
categoria pels docents i PAS i una categoria per a les famílies:
-

CATEGORIA PRIMÀRIA (4t-5è i 6è) a la foto ECO més BONICA.

-

CATEGORIA SECUNDÀRIA (1r -3r i 4t) a la foto ECO més
REIVINDICATIVA.

-

CATEGORIA PROFESSORAT I PAS a la foto ECO més EDUCATIVA.

-

CATEGORIA FAMÍLIES a la foto ECO més FAMILIAR.

Reglament:
1. Cada participant podrà presentar 1 única fotografia de la seva catego ria.
2. Les fotografies han de ser originals i inèdites. No poden ser extretes de les
xarxes socials.
3. Les fotografies no es podran editar, posar filtres ni tampoc fer fotomuntatges.
4. Les

fotografies

s’enviaran

en

format

JPEG

al correu

electrònic

a

fotoeco20@gmail.com
Cal escriure el “nom i cognoms” i la “categoria” de la persona que participa.

5. Es podran enviar les fotos des del dissabte 17 fins el diumenge 25
d’octubre 2020.
6. Les fotografies guanyadores i finalistes es compartiran per les xarxes socials i
s’exposaran a l’Escola.
7. El veredicte del jurat es farà saber per la web de l’Escola al llarg de la 1a
setmana de novembre.
Premis:
Hi ha premis per a cada categoria i 1 diploma de participació per a les fotografies
finalistes.
● Premi a la Categoria ECO–BONICA: material escolar i producte ecològic.
● Premi a la categoria ECO–REIVINDICATIVA: llibre i producte ecològic.
● Premi a la categoria ECO–EDUCATIVA: diploma i producte ecològic.
● Premi a la categoria ECO-FAMILIAR: diploma i producte ecològic.
Jurat:
El jurat estarà format pels alumnes de la classe de 2n ESO i la seva professora de
ciències i tecnologia.
Si teniu dubtes, adreceu-vos al correu fotoeco20@gmail.com
MOLTES GRÀCIES PER LA COL·LABORACIÓ i ÀNIMS

