
 
 
Primera. Objecte. 
El concurs fotogràfic “Carnestoltes Escola de les aigües” consisteix en la participació de             
les famílies d’alumnes de l'escola en un concurs de fotografia sobre la participació de la               
carrossa de l’AMPA a la Rua del carnestoltes del barri de Gràcia Nova/Camp d'en              
Grassot del dia 2 de Març, o també sobre la Festa de Carnestoltes a l'Escola el dia 1 de                   
Març. 
 
Segona.- Participants 
Podrà participar al concurs qualsevol família amb un/a alumne matriculat a l’Escola de             
les aigües. 
 
Tercera.- Temàtica 
La temàtica del concurs serà:  
CARNESTOLTES 
 
Quarta.- Com participar 
 
Per participar al concurs caldrà enviar un arxiu amb la fotografia a concurs a l’adreça               
habilitada per aquest motiu i posar títol a la fotografia. 
Totes les fotografies presentades podran optar al premi. 
Es podran enviar fins a 3 fotografies per família. 
Les fotografies han de ser digitals, en arxiu JPG, amb un tamany mínim de 800x600 i un                 
pes màxim de 1G. 
Es permet el retoc fotogràfic. 
 
Cinquena: Identificació i enviament. 
 
Per concursar cal enviar la fotografia a: 
concursfotosaigues@gmail.com 
Els participants hauran d’informar de les següents dades: 
- Nom i cognom del nen matriculat a l'escola. 
- Correu electrònic. (i nom de contacte). 
- Telèfon de contacte. (i nom de contacte) 
- Títol de la imatge. 
- Curs escolar. 
 
 



Sisena: Exposició de les imatges 
 
Les fotografies rebudes podran ser exposades a la web de l’AMPA, de l'escola o 
físicament a l'escola. 
 
Setena: Data d'admissió. 
 
La data d'admissió será del 03/03/19 fins al 23/03/19. 
 
 
Vuitena.- Jurat. 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges                
que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases. 
No es publicaran ni acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor,             
intimitat personal i familiar o la pròpia imatge de les persones.  
El jurat estarà format per: 
Montse Ferré ( Responsable del menjador) 
Rubén Baltà ( Conserge)  
Laura Descàrrega ( Cap d’estudis) 
El jurat en la seva deliberació valorarà: 

● La representativitat del tema de la imatge presentada. 
● La qualitat de la imatge presentada. 
● L’originalitat de la imatge presentada. 

 
Novena.- Premi. 
 
El primer premi obtindrà un val per 40€ a la llibreria del barri: Luz de Lula. 
El segon premi obtindrà un val per 30€ a la llibreria del barri: Luz de Lula. 
El tercer premi obtindrà un val per 20€ a la llibreria del barri: Luz de Lula. 
El guanyador es publicarà a la web de l'AMPA i al tauler d’anuncis de l’AMPA el 
dia 05/04/19. 
 
 
 
 
 


