
 

Bases do I concurso de fotografía 

“Auga e vida” 

1. Convocatoria  

O equipo de traballo do proxecto “9 meses pola sostibilidade”, 

convoca o primeiro concurso de fotografía do centro C.P.R Nebrija 

Torre de Hércules.  

2. Obxectivos  

Os obxectivos do concurso son:  

• Fomentar a observación da auga en diferentes circunstancias na 

nosa contorna.  

• Destacar a importancia da auga como fonte de vida.  

• Potenciar o contacto coa natureza a través da busca de imaxes.  

• Reforzar a actitude crítica do alumnado e profesorado ante 

situacións contrarias á natureza.  

 



3. Tema  

No mes de abril propoñemos ao alumnado e profesorado un 

concurso de fotografía no que o tema central do mesmo é a auga 

como fonte de vida.  

As fotografías poden ser tan diversas como diversos son os 

contextos onde podemos atopar auga, daquela podedes mostrar 

imaxes de protesta pola situación actual desta, de alegría pola súa 

pureza, do poder da auga…  

Simplemente tedes que abrir os ollos e observar en que infinidade 

de situación estades rodeados/as deste recurso inigualábel!  

4. Presentación de traballos  

Normas para presentar as fotografías:  

• Cada participante terá que presentar unha fotografía orixinal en 

b/n ou color enviándoa adxunta o seguinte enderezo electrónico:  

zaira.bust@edu.xunta.gal 

•  Indicando nome e apelidos e poñendo no nome da imaxe o título 

da fotografía. 

• As propostas serán inéditas e orixinais.  

• As fotografías que dalgún xeito permitan saber a quen pertencen 

non poderán participar no concurso.  

5. Desenvolvemento do concurso:  

As fotografías presentaranse da forma descrita anteriormente ate 

o día 5 de maio ás 14:00h. 

O xurado fará pública a fotografía gañadora así como a súa autoría 

na páxina web do colexio  (e de ser posible no centro escolar), 

mailto:zaira.bust@edu.xunta.gal


reservándose os dereitos de explotación, reprodución e 

comunicación pública da mesma durante un máximo de cinco anos 

e sempre no ámbito do centro escolar (páxina web e espazo físico 

do mesmo). O resto de fotografías participantes tamén serán 

tratadas do mesmo xeito a efectos legais e de publicación. 

6. Xurado  

O xurado estará composto polo equipo que forma parte do 

proxecto “9 meses pola sostibilidade”.  

Dito xurado valorará:  

- Orixinalidade e creatividade.  

- Identificación do tema do concurso.  

7. Premio  

O premio que recibirá o alumno/a que entregue a mellor fotografía 

será una “eco-cesta” composta de produtos que lle permitan xerar 

menos residuos no seu día a día, sen dúbida será un premio cheo 

de sorpresas! 


