
  IV Concurs de Fotografia “Temps de lectura”  

 

Aquest concurs té un triple doble objectiu:  

1) fomentar les recomanacions literàries, enteses com una eina de comunicació i de transmissió de la 

sensibilitat literària i del gust per la lectura.  

2) fomentar la creativitat plàstica i artística mitjançant la fotografia. 

3) donar a conèixer les biblioteques públiques de la nostra ciutat i d’arreu del món. 

Bases: 

1. La participació és oberta a tot l’alumnat de l’Escola Proa, així com a la seva família i al personal 

de l’escola. Els treballs es podran presentar sota les següents categories: 

1a categoria: alumnes de l’escola d’ESO i Batxillerat. 

2a categoria: alumnes de l’escola de Primària. 

3a categoria: alumnes de l’escola d’Infantil. 

4a categoria: famílies de l’Escola Proa. 

5a categoria: personal de l’Escola Proa. 

2. Cada participant podrà presentar un màxim d’una fotografia relacionada amb el tema proposat: 

fotografies realitzades d’una manera artística i original a l’interior d’una biblioteca pública d’arreu 

del món on aparegui l’acció de llegir.  

3. Les fotografies presentades hauran de ser originals i inèdites, i no hauran guanyat prèviament cap 

altre concurs. 

4. Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça de la mediateca 

(mediateca@escola-proa.cat) complint els següents requisits: 

a. A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar el nom del premi (IV Concurs de 

Fotografia “Temps de lectura”) i la categoria a la qual es participa. 

b. Al text del missatge caldrà fer-hi constar: 

i.  la categoria; 

ii. el títol de la fotografia; 

iii. el pseudònim de l’autor; 

iv. el nom i els cognoms del participant; 

v. si es tracta d’un alumne, el curs i la classe als quals pertany;  en cas de ser el pare 

o la mare d’un alumne o un treballador de l’escola, caldrà fer-ho constar; 

vi.  el nom de la biblioteca pública on s’ha fet la fotografia i la ciutat a la qual pertany. 

c. La fotografia s’haurà d’enviar en format jpg en un document adjunt. 

5. El termini d’admissió de les fotografies finalitzarà el 24 de març de 2023 a les 18.00 hores. 

6. El jurat serà format per representants del professorat de l’escola, personal del PAS, famílies 

delegades i la coordinadora de la mediateca. Serà responsabilitat del jurat rebutjar els treballs que 

no s’ajustin a les bases, escollir-ne els guanyadors o declarar deserts els premis. A l’hora de valorar 

els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat artística de les obres i la representació del tema 

proposat. 

7. S’atorgaran cinc premis, un per a cadascuna de les categories, als autors/es de les fotografies 

guanyadores. Aquests premis consistiran en un llibre. 

8. La resolució del jurat és farà pública el més d’abril de 2022 i el lliurament dels premis tindrà lloc 

durant la Festa de Sant Jordi de l’Escola. 

9. Les obres premiades pertanyeran en qualsevol cas als seus autors. La presentació al concurs i 

l’acceptació de les bases donaran dret a la publicació de les obres premiades per part de l’Escola 

Proa, si així ho considera oportú. 
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