
 

O IES Val do Asma convoca o I Concurso de Interpretación Fotográfica ‘A HISTORIA TRALA 
IMAXE'.

BASES 
1. O certame comprenderá unha única modalidade de creación artística, que consistirá nunha 
PEZA LITERARIA inspirada na imaxe exposta e que deberá ser acompañada dunha descrición 
estritamente obxectiva da imaxe en cuestión. 

2. A DESCRICIÓN OBXECTIVA deberá ser presentada en Arial 12, cun interliñado de 1,5 e non 
poderá superar unha cara dun folio. A PEZA LITERARIA poderá ser presentada en calquera 
formato: escrito, audiovisual, sonoro, tipo cómic, simbólico, etc. 

3. NÚMERO DE IMAXES A PROXECTAR E CALENDARIO. Entre NOVEMBRO e ABRIL proxectaranse 4 
IMAXES fotográficas durante o recreo ao longo de cinco días. Durante eses recreos, os alumnos 
poderán visualizar a imaxe na Biblioteca, onde se proxectará, pero tamén terán acceso a ela a 
través da páxina web do instituto. Unha vez rematada esa semana de proxección terán entre 
unha e dúas semanas, segundo o calendario establecido, para presentar os seus traballos. A 
DATA DE ENTREGA dos mesmos farase pública tanto na páxina web do instituto como na porta da 
Biblioteca. 

3. Os traballos que xordan de cada unha das imaxes proxectadas serán expostos e poderán ser 
valorados por todo o alumnado do centro a través dun CUESTIONARIO DE VALORACIÓN á súa 
disposición a través da web do Centro e da Biblioteca. Os resultados desas valoracións suporán 
un 50 % da puntuación final. 

4. Así mesmo, un xurado integrado por membros do profesorado realizará a súa propia 
valoración, que suporá o 50 % da puntuación final. 

5. Os nomes do gañador e dos dous finalistas faranse públicos o 24 de abril, na semana de 
celebración do Día Internacional do Libro. Ao gañador faráselle entrega dun libro electrónico e 
aos dous finalistas dun lote de libros. 
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