
	  
 
 
Bases del Concurs de Fotografia de la Politècnica de la UdG, curs 2015-
2016 
 
L’Escola Politècnica de la Universitat de Girona organitza aquest concurs a través de la 
xarxa Instagram amb els objectius de fomentar les vocacions per l’enginyeria i 
l’arquitectura i establir vincles amb els estudiants i professors de secundària. 
 
1. Participants  
 
Hi podran participar estudiants de 4t d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius de grau 
mitjà de tots els centres de secundària de les comarques gironines. Cal que els 
participants tinguin un perfil públic a la xarxa Instagram.  
 
2. Temàtica i categories  
 
Les fotografies presentades tindran per objectiu donar una visió de la presència de la 
tecnologia a la nostra societat, d’acord amb les categories següents:  

• Sostenibilitat (ús de materials reciclables, ús d’energies renovables, etc.), amb 
l’etiqueta #tecnosostenibilitat 

• Disseny, amb l’etiqueta #tecnodisseny 
• Millora de la qualitat de vida, amb l’etiqueta #tecnoqualitat  

 
3. Requisits  
 
Els participants hauran de ser autors de les fotografies presentades.  
 
Les fotografies poden ser fetes amb dispositiu mòbil, tauleta o càmera, en color o blanc 
i negre. S’accepta l’ús raonable de certes tècniques d’edició, com ara el retallament, 
l’alineament, la modificació del color i els filtres d’Instagram. No s’accepten muntatges, 
fotografies pintades o retocs que alterin el contingut de la fotografia.  
 
Les fotografies han de complir els termes d’ús d’Instagram. 
 
4. Procediment  
 
Les fotografies s’han de penjar a Instagram amb l’etiqueta #politecnicaUdG i l’etiqueta 
corresponent a la seva categoria (vegeu el punt 2). Han d’incloure un títol i s’hi poden 
afegir altres etiquetes i un text explicatiu que ajudi a definir-ne el contingut.  
 
El nombre de fotografies que pot presentar un mateix autor és il·limitat.  
 
5. Termini de presentació  
 
Aquest concurs s’inicia en el moment en què es fan públiques aquestes bases, i el 
termini de presentació de fotografies acaba el 31 de desembre de 2015. Les fotografies 
penjades a Instagram a partir de l’1 de gener de 2016 no seran tingudes en compte.  
 
6. Jurat  
 
El jurat estarà format per Diego Espada (fotògraf i professor de l'ERAM), Roser 
Santaeulària (professora de tecnologia de l’INS Santa Coloma de Farners), Aitor 
Palomares (estudiant de la Politècnica de la UdG) i Miquel Feixas (professor de la 
Politècnica de la UdG i responsable de la relació amb els centres de secundària).  



	  
 
El jurat valorarà la qualitat, originalitat i creativitat de les fotografies presentades, 
juntament amb la seva adequació a la categoria escollida.  
 
El jurat es reserva el dret d’interpretar les bases del present concurs en els casos no 
previstos. Així mateix, es reserva el dret de declarar deserts els premis que s’estableixen 
en l’apartat 8 en el cas que les fotografies no reunissin, al seu criteri, mèrits suficients. 
 
7. Resolució  
 
Entre totes les fotografies presentades, el jurat en farà una primera selecció. Els autors 
de les fotografies seleccionades seran informats a través del seu compte d’Instagram 
durant el mes de gener. Hauran d’enviar una foto seva en format JPEG i amb la 
màxima qualitat possible, especificant el títol de la fotografia, el seu nom i cognoms, i el 
nom del centre on estudien. Les fotografies seleccionades seran impreses i exposades a 
la sala d’exposicions Andreu Agustí de la Politècnica de la UdG durant el mes de febrer 
de 2016, i coincidint amb la Jornada de Portes Obertes de la UdG. 
 
Entre les fotografies exposades, el jurat en premiarà una dins de cada categoria. Hi 
haurà un accèssit que es concedirà a la fotografia que obtingui més suport popular a la 
xarxa Instagram, segons el nombre de “M’agrada” que tingui cadascuna a les 12 del 
migdia del dia anterior a la Jornada de Portes Obertes.  
 
Les quatre fotografies premiades es donaran a conèixer durant la Jornada de Portes 
Obertes, i a través de la web de la Politècnica (politecnica.udg.edu) i del compte 
d’Instagram de la persona guanyadora.  
 
8. Premis  
 
Hi haurà un premi pel guanyador de cada categoria que consistirà en la participació en 
el Campus PRESUB de Robòtica Submarina.  
 
Els quatre premiats rebran un lot de productes de la UdG que inclou, entre altres, una 
bateria portàtil i un llapis de memòria de 4Gb.  
 
9. Remarques 
 
És responsabilitat dels participants disposar de l’autorització necessària si utilitzen la 
imatge de persones o d’espais privats en les fotografies. Les imatges enviades no poden 
vulnerar la legislació vigent ni cap dret fonamental de les persones que hi apareixen. No 
s’acceptaran continguts que vulnerin el dret a la intimitat de les persones. 
 
Les obres premiades i finalistes podran ser utilitzades per la Politècnica a efectes 
publicitaris o de promoció, esmentant el nom de l’autor.  
 
La participació en el concurs és gratuïta. La participació en aquest concurs comporta 
l’acceptació d’aquestes bases.  
 
Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a secretaria.escola@eps.udg  
 
 

Aquest concurs compta amb la col·laboració de UdiGital 


