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DEPARTAMENT DE FILOSOFIA 
 

IX CONCURS  
FILOSOFIA I IMATGE 
BASES DEL CONCURS 2019-2020 
 

1. Poden participar en el concurs els alumnes de batxillerat de l’institut           
Joan Ramis i Ramis (diürn i semipresencial, primer i segon curs), i els             
alumnes de 4t d’ESO matriculats a l’assignatura de Filosofia. 

2. Cada alumne/a pot presentar un màxim de 1 fotografia. 
3. Les fotografies han de ser originals. 
4. Es poden fer composicions i/o modificacions d’una o diverses fotografies          

originals. 
5. Les fotografies han de ser inèdites i no premiades en cap altre certamen. 
6. El tema del concurs d’enguany és EL PODER DEL MITE. 
7. Les fotografies han d’incloure de manera visible una frase de caràcter           

filosòfic que estigui relacionada i interactuï amb la imatge. La frase           
formarà part de la composició i estarà sobreimpresa a la fotografia.           
Aquesta frase és l’únic text escrit que es pot afegir a la imatge. Aquesta              
restricció no afecta els textos que pertanyin als objectes fotografiats. 

8. Les fotografies es lliuraran com a data límit el dilluns 30 de març de 2020               
a qualsevol professor del departament de Filosofia. 

9. Les fotografies es lliuraran impreses en paper fotogràfic de mida A4 dins            
un sobre. Damunt del sobre, únicament s’hi escriurà IX CONCURS DE           
FILOSOFIA I IMATGE. A la part de darrera de les fotografies s’hi farà             
constar el nom de l’alumne/a el curs i el grup. 

10.Els organitzadors es reserven el dret de rebutjar obres que no s’adeqüin            
als objectius del concurs. 

11.Les fotografies en què apareguin persones reconeixibles han d’anar         
acompanyades d’una carta signada per aquestes persones autoritzant        
l’ús de la seva imatge. 

12.El concursant manifesta i garanteix que és l’únic titular de tots els drets             
d’autor sobre la fotografia que presenta al concurs, i es responsabilitza           
totalment que no existeixin drets de tercers en les obres presentades. 

13.Premi. Les tres millors obres seran premiades amb llibres. El lliurament           
es farà efectiu en el marc de les activitats de Sant Jordi 2020. 

14.Jurat. Els membres del jurat seran els professors del departament de           
Filosofia més un/a professor/a del departament d’Educació Plàstica i         
Visual. 

15.Exposició. Les obres seran exposades al Hall de l’institut.  
16.La presentació de les fotografies al concurs implica l’acceptació         

d’aquestes bases i la cessió del seu ús per a fins pedagògics. 
 
Maó, 12 de febrer de 2020 
 

 
 


