
 
 
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 una d’aquestes activitats: 

- Rua de carnestoltes organitzada per l'AFA escola de les Aigües el dia 25 de febrer de 
2022 

- Rua de carnestoltes del barri de Gràcia Nova/Camp d'en Grassot del dia 26 de febrer de 
2022. 

 
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 
festes@afaescoladelesaigues.org 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 una grandària mínima de 800x600 i un 
pes màxim de 4MB. 
Es permet el retoc fotogràfic. 
 
Cinquena: Identificació i enviament. 
Per concursar cal enviar la fotografia a: festes@afaescoladelesaigues.org 
Els participants hauran d’informar de les següents dades : 
- Nom, cognom i curs de l’alumne/a de la família matriculat a l'escola. 
- Nom de contacte del familiar. 
- Correu electrònic. 
- Telèfon de contacte. 
- Títol de la fotografia. 
 
Sisena: Exposició de les imatges 
Les fotografies rebudes podran ser exposades a la web i xarxes socials de l’AFA, de l'escola o 
físicament a l'escola i al Casal de Gent Gran del Baix Guinardó. 
 
Setena: Data d'admissió. 
La data d'admissió serà del 26 de febrer 2022 fins al 9 de març 2022. 
L’organització 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. 
 
Vuitena.- Jurat. 
El jurat estarà format per els/les usuari/es del Casal de Gent Gran del Baix Guinardó. Les 
votacions es realitzaran al Casal entre els dies 14 i 18 de març de 2022.  
El Jurat, en la seva deliberació, valorarà la representativitat, la qualitat i l’originalitat de les 
imatges. 



 
Novena.- Premi. 
El primer premi obtindrà un val per 30€ per bescanviar en els comerços del carrer Taxdirt: 
Cafès Ros i Forn Taxdirt. 
El segon premi obtindrà un val per 20€ per bescanviar en els comerços del carrer Taxdirt: 
Cafès Ros i Forn Taxdirt. 
El tercer premi obtindrà un val per 10€ per bescanviar en els comerços del carrer Taxdirt: 
Cafès Ros i Forn Taxdirt. 
El guanyador es publicarà a la web i xarxes de l’AFA i al tauler d’anuncis de l’AFA el dia 18 de 
març de 2022. 
El dia 22 de març a les 17h es farà l'acte de lliurament dels premis al Casal de Gent Gran del 
Baix Guinardó. 
 


