
 

 
CONCURS DE FOTOGRAFIA, 

FOTOMUNTATGE I IL·LUSTRACIÓ 

DE L’EOI CIUTADELLA 

 

PARTICIPANTS 

Podrà participar-hi l’alumnat de qualsevol idioma i modalitat (oficial, EOIES i lliure) matriculat 

a l’EOI de Ciutadella durant el curs actual. 

 

TEMA OBERT 

Les obres han de ser il·lustratives i adequades per a la portada de la 7a edició de la revista GUAITA! 

És un requisit que els treballs que es presentin siguin inèdits i propis. 

No s’admetran obres que atemptin contra la dignitat de les persones i/o contra els drets humans. 

 

MODALITAT I PRESENTACIÓ 

Les obres es podran enviar adjuntes en un correu electrònic a l’adreça aeoi.ciutadella@gmail.com 

amb l’assumpte “Concurs de fotografia 2022” i amb les següents dades del participant en el 

cos del missatge: 

● Nom i llinatges 

● Telèfon de contacte 

● Correu electrònic 

● Idioma, nivell i modalitat (oficial, lliure o EOIES) en el qual està matriculat 

● Pseudònim 

 

Només s’acceptaran obres en format JPG, en vertical, sense comprimir, amb una resolució mínima 

de 300 píxels i una mida d’arxiu d’entre 1 i 4 megabytes per fotografia. 

 

L’autor de l’obra guanyadora haurà d’aportar l’arxiu amb la màxima qualitat possible per tal de 

poder ser impresa. 

 

No s’admetran obres en què figuri qualsevol text com la signatura de l’autor, el seu nom o qualsevol 

altra dada identificativa (el nom de l’autor figurarà una vegada elegit el guanyador per part del 

jurat). 

 



OBRES 

Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres, i cadascuna haurà de ser inèdita i 

propietat de l’autor. Poden ser fotografies, fotomuntatges o il·lustracions i s’han de presentar en 

format digital. 

 

TERMINI D'ADMISSIÓ 

El termini per a la presentació de treballs és el dia 15 de febrer de 2022. 

 

JURAT 

Estarà format per membres del professorat i la decisió presa serà inapel·lable. La resolució final 

del jurat es farà pública a la pàgina web de l’EOI (www.eoiciutadella.com) i al tauler d’anuncis 

de l’EOI. 

 

El premi podrà ser declarat desert si el jurat considera que no es reuneixen les característiques o 

la qualitat suficient per ser adjudicats. 

 

PREMIS 

Només hi haurà un únic guanyador, que obtindrà dos premis: 

• Publicació de la seva creació com a portada del número 7 de la revista "Guaita!" de l’EOI 

Ciutadella. 

• Un val, per a dues persones, per gaudir d'un circuit termal i d’un menú degustació a l'hotel 

Audax de Cala Galdana. https://www.artiemhotels.com/regalos/spa-the-view-para-

dos.html 

 

OBSERVACIONS FINALS 

• No hi podrà concursar ni el professorat de l’EOI de Ciutadella ni cap persona relacionada 

directament amb cap membre del jurat. 

• Una vegada concedit el premi, totes les creacions participants podran ser utilitzades per 

l’EOI de Ciutadella per il·lustrar el següent número de la revista o per qualsevol altra 

finalitat de l’Escola. 
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