
 

 

 

 

 

Este concurso está organizado polo Departamento de Matemáticas do IES Gonzalo 

Torrente Ballester de Pontevedra e o seu obxectivo fundamental é que o alumnado 

desenvolva a súa creatividade e imaxinación para ollar e apreciar os múltiples aspectos 

da nosa contorna e da vida cotiá que están relacionados coas Matemáticas. 

BASES DO CONCURSO 

1) A  temática do actual certame é “Xeometría ao teu Arredor”. 

2) Poderán participar no concurso todos os alumnos e alumnas matriculados no 

Instituto durante o actual curso académico 2020/2021. 

3) Estableceranse tres categorías de participación: 

 1ª categoría: 1º ESO e 2º ESO 

 2ª categoría: 3º ESO e 4º ESO 

 3ª categoría: BACHARELATO e CICLO FORMATIVO 

4) Cada concursante poderá presentar como máximo 2 fotografías. 

5) Os participantes achegarán as súas fotografías mediante 

un formulario, accedendo a este a través da ligazón 

https://bit.ly/2PI3oU8 , ou tamén, escaneando o código 

QR que aparece á dereita destas liñas. Para poder encher 

o formulario, será preciso que introduzan previamente a 

súa conta de correo electrónico do dominio do Instituto, 

@torrenteballester-edu.es.  

6) As fotografías deberán ser orixinais. Non se aceptarán imaxes publicadas en 

Internet, nin tampouco aquelas “retocadas” con programas informáticos. 

7) As fotografías presentadas poderán estar feitas en branco e negro ou en cor. 

 

https://bit.ly/2PI3oU8


 

8) Cada fotografía deberá ter un título, que será indicado ao encher o formulario 

e que amosará a relación existente entre a imaxe e o tema do concurso. 

9) O prazo para cubrir o formulario e, polo tanto, participar no concurso, será 

dende o 12 ao 30 de Abril de 2021. 

10) As fotografías a concurso serán publicadas na páxina web e/ou na Aula Virtual 

do centro, para que toda a comunidade educativa do IES Gonzalo Torrente 

Ballester poida coñecer o traballo realizado polo alumnado. 

11) O xurado que elixirá as fotografías premiadas estará integrado polos membros do 

Departamento de Matemáticas do Instituto, valorándose os seguintes aspectos: 

 A estética e a creatividade da fotografía. 

 A orixinalidade do título proposto. 

 A calidade da fotografía (composición, enfoque, iluminación ...). 

12) En cada categoría concederase un 1º premio de 40€ e un 2º premio de 25€. 

Ademais, outorgarase outro premio de 40€ por votación popular. Para iso, unha 

vez rematado o prazo de entrega das fotografías, crearase unha enquisa na 

portada da Aula Virtual do centro, onde o profesorado e o alumnado poderán 

votar pola súa imaxe preferida. 

13) O centro resérvase o dereito de utilizar as fotografías presentadas a concurso 

para usos didácticos. 

14)  A participación no concurso implica a aceptación destas bases. De darse algún 

caso non previsto nas mesmas, este será resolto polo Departamento de 

Matemáticas do centro. 

 

 

 

 

 


