
 

 

Cada centre escolar podrà presentar un màxim de 
tres obres per Cicle educatiu.

Enviaments: Les obres es faran arribar a la 
CAPPEPV per correu electrònic (cappepv@fev.org).

Termini d’admissió: Finalitzarà dimecres 16 de 
març de 2022.

Jurat: Estarà compost per persones de la 
CAPPEPV - ESCOLA VALENCIANA i d'altres
relacionades amb els camps de la fotogra�a i de 
l'estudi i defensa del medi ambient. Es reunirà al 
llarg del mes de maig i farà públic el veredicte 
(entre altres mitjans es publicarà al web de la 
CAPPEPV - www.valenciaperlallengua.org).

Exposició i lliurament dels premis: Amb les 
obres premiades es realitzarà una exposició en el 
Jardí Botànic de València i en data que prèviament 
es comunicarà, s'efectuarà el lliurament dels 
premis. L'exposició tindrà també caràcter virtual en 
un espai dins de la pàgina web de la CAPPEPV. Les 
obres premiades, així com el dret a reproduir-les, 
quedaran com a propietat de la CAPPEPV.

Premis: Hi haurà tres premis per categoria. Cap
participant no podrà obtenir més d’un premi.

1r premi de cada categoria: una màquina de 
fotogra�ar digital, USB i un plançó d'arbre.

2n i 3r premi d'Educació Primària: uns auriculars 
Bluetooth, USB i un plançó d'arbre.

2n i 3r premi d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius: 
lot de CD'S de grups i cantants de música en 
valencià, auriculars Bluetooth, USB i un plançó 
d'arbre.

Per tal de potenciar l'educació en valors dels 
nostres centres al voltant d'una societat sostenible, 
la CAPPEPV ha convocat un concurs fotogrà�c 
adreçat a l'alumnat del Tercer Cicle de Primària, 
d'ESO, de Batxillerat, de Cicles Formatius sota el 
lema la Natura a la Ciutat.

Amb aquesta iniciativa es pretén que els més joves 
prenguen consciència i plasmen en imatges la 
presència de la natura als nostres barris i la
necessitat de conservar-la. Les imatges plasmaran 
la seua bellesa dins de la ciutat i/o el seu
abandonament i deteriorament als nostres barris.

El termini d'admissió d'obres �nalitzarà el
16 de març de 2022 i les fotogra�es premiades 
participaran en una exposició.

BASES DEL CONCURS

Tema: "LA NATURA A LA CIUTAT": actuacions en 
qualsevol indret de la nostra ciutat que puguen ser 
exemples de la sostenibilitat ambiental o que 
denuncien fets que alteres aquesta premissa.

Es valorarà la qualitat tècnica de les fotogra�es i, 
especialment, l'interés i el valor demostratiu de 
l'actuació fotogra�ada.

Modalitats i grups: Aquest concurs fotogrà�c va 
adreçat a l'alumnat de tercer cicle de Primària, 
d'ESO, de Batxillerat i de Cicles Formatius. Les 
fotogra�es podran ser, indistintament, en color o 
en blanc i negre i per a la seua valoració es 
formaran els grups següents:
- Tercer Cicle de Primària
- Primer Cicle d'ESO (1r i 2n d'ESO)
- Segon Cicle d'ESO (3r i 4t d'ESO)
- Batxillerat i Cicles Formatius
- NESE (Necessitats Especí�ques de Suport 
Educatiu)

Format i presentació: les fotogra�es es lliuraran 
en format digital. La resolució haurà de ser de 
300ppp. S'enviaran per correu electrònic i dins del 
cos del correu es farà constar el títol, el lloc on està 
feta la fotogra�a i les dades personals de l'autor
o autora (nom i telèfon) així com les dades
completes del centre educatiu al qual assisteix la 
persona que concursa.

Amb la col·laboració de:

LA NATURA A LA CIUTAT
6é CONCURS DE FOTOGRAFIA


