
                                  

                        

 Tema:“OS XARDINS DO INSTITUTO, UNHA OLLADA PERSOAL” 

ORGANIZA:  EQUIPO  DE  DINAMIZACIÓN  DA
BIBLIOTECA e DEPARTAMENTO DE DEBUXO

PARTICIPANTES:  Poderán  participar  neste  concurso  tódolos/as
alumnos/as do IES Concepción Arenal.

TEMA:  OS XARDÍNS DO INSTITUTO, UNHA OLLADA 
PERSOAL                                      

(as árbores, as follas, os froitos …; a luz, as cores, as 
texturas …; pequenos detalles desapercibidos ou amplas 
perspectivas; xente no xardín; a relación coa arquitectura
…. Mira cara arriba ou cara abaixo ou de xeito oblicuo. 
Trátase de que mostres a túa visión, a máis persoal.  
Expresa o xardín)

MODO DE  PARTICIPACIÓN:  Pódense  presentar  todos/as  os/as
alumnos/as matriculados no centro no presente curso cun máximo
de  dúas  obras  por  cada  modalidade (dúas  fotos  e/ou  dúas
ilustracións) 

CARACTERÍSTICAS e PRESENTACIÓN DAS  OBRAS:   

      Modalidade de Fotografía:

Será  válida  calquera  técnica  fotográfica:  cor,  branco  e  negro,
técnicas de retoque fotográfica …  Enviarédelas en  formato dixital
JPEG e cun máximo de 3 Megas por  foto á  seguinte  dirección:
biblioteca.saturninohermida@gmail.com. No correo especificarase:
o  título das fotografías (se o tivesen),  os  datos persoais  do autor
(nome, apelidos e curso), e un pseudónimo para identificarse de xeito
anónimo ante o xurado.

       Modalidade de Ilustración:

A técnica será libre e o formato DIN A4. Para garantir o anonimato dos
participantes,  os  traballos  identificaranse  cun  pseudónimo e  irán
dentro dun sobre pechado onde figurará, nun lugar visible, o devandito
pseudónimo. Dentro deste sobre, ademais da ilustración, (e o título da
obra se o tivese) incluirase tamén un segundo sobre pechado no que
figurarán os datos persoais do autor: nome, apelidos e curso.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: O prazo de presentación  rematará o
día 1 de  decembro.

PREMIOS:

1º premio modalidade de fotografía:  20€  (diploma para os tres
semifinalistas)  1º premio modalidade de ilustración: 20€ (diploma
para  os  tres  semifinalistas).  Cos  mellores  traballos  realizarase  unha
exposición na biblioteca, e unha das obras premiadas editarase nun
almanaque. 

XURADO:  Composto  por  un  profesor  do  Dto  de  Debuxo,  un

Certame de ILUSTRACIÓN e FOTOGRAFÍA

“Coloca a cabeza, o ollo e o corazón nun mesmo eixo."
Henry Cartier-Bresson        
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