
 
 

CERTAME DE FOTO - REPORTAXE IES de CHAPELA 

 

 

 

 

O EDLG do IES de CHAPELA en colaboración cos Plans Proxecta Acompáñote no camiño e Mirando polo camiño, convoca un 

concurso de foto - reportaxe para fomentar o coñecemento do patrimonio histórico e natural de Chapela, desenvolvendo a 

creatividade a través da fotografía. TEMÁTICA: Elementos singulares do patrimonio natural e histórico do Camiño de Santiago e a súa 

contorna no tramo de Chapela. 

 

BASES: 

1. Participantes 

O certame está dirixido a toda a comunidade educativa do IES de CHAPELA, alumnado actual ou antigas alumnas e alumnos, profesorado, 

persoal non docente, pais e nais. 

2. Obxectivo 

 Fotografar o patrimonio natural e histórico co fin de destacar os lugares de interese para as persoas usuarias deste tramo do camiño.  

 Acompañar cada fotografía dun texto explicativo en galego, no que se indique localización e datos de interese histórico, artístico, 

etnográfico, arqueolóxico e paisaxístico.  

3. Presentación  

 O número máximo de foto - reportaxes por participante será de catro.  

 A resolución mínima das fotografías será de 300 ppp e en formato JPEG. 

 O texto da reportaxe asociado a cada fotografía debe presentarse nun arquivo doc. Arial 12, a dobre espazo, máximo unha páxina A4.   

 O envío farase ao enderezo edlgieschapela@gmail.com Asunto: Certame Camiño. Axuntaranse os arquivos necesarios. O nome de cada 

arquivo será o título da foto - reportaxe. No texto da mensaxe especificaranse os datos da persoa participante: nome, correo electrónico e 

teléfono de contacto. 

 O prazo de presentación rematará o día 20 de marzo de 2020. 

4. Xurado 

O xurado estará composto por persoal do centro educativo que seleccionará as propostas que serán empregadas na elaboración dos 

paneis informativos do tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Chapela, coas que se fará unha exposición pública. Valorarase a 

orixinalidade, creatividade e relación coa temática a tratar. De entre as propostas seleccionadas elixirase a foto - reportaxe gañadora por 

votación aberta entre a comunidade educativa. Do proceso de selección e fallo do xurado poderá consultarse información na web do 

centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/ 

5. Premio 

As propostas gañadoras recibirán como premio un cheque para mercar no comercio local. 1ª Premio: 100 €. 2º premio: 50 €. 3ª Premio: 

25 €. Todas as persoas participantes recibirán un diploma acreditativo. 

6. Aceptación das bases 

A participación no concurso leva implícita a aceptación destas bases e do fallo do xurado. A organización queda facultada para resolver 

calquera continxencia non prevista nas bases. Os traballos presentados pasarán a formar parte do fondo do IES de CHAPELA, que terá 

completa liberdade para empregalos nas actividade docentes e didácticas que considere, de xeito gratuíto, mais mencionando a persoa 

autora. As persoas que concursen responsabilízanse de que non existan dereitos a terceiros nas obras presentadas, nin reclamacións por 

dereitos de imaxe. 

mailto:edlgieschapela@gmail.com
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/

