27a FOTO JOVE 2022
Inscripcions fins el 21 de desembre de 2021

BASES
Organització
Projecte de Palma Fotogràfica per a la Regidoria d’Educació de l'Ajuntament de Palma.

Participació

•
•
•

Pot participar-hi l’alumnat dels centres educatius de Palma de 8 a 20 anys.
S’estableixen tres categories:
Educació Primària
Educació Secundària
Formació Professional i Batxillerat

Inscripció
Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer fins el dijous 21 de desembre de 2021. El
professorat responsable de l’activitat realitzarà un llistat amb el nom, els cognoms, la
edat de l’alumnat participant i la categoria, i el lliurarà a l’organització. Els joves que
viuen a Palma, entre 8 i 20 anys, que vulguin participar de manera particular, poden
inscriure’s a través de Pilar Negredo (pilaes@yahoo.es / 699250696 / indicant les seves
dades personals i el centre on estudien en l’actualitat.

Realització
L’organització acudirà als centres interessats a participar per a fer un taller que mostri
les diferents formes de reflectir les fotografies i introduir els joves en el tema del
concurs. Els centres participants lliuraran les fotos dels seus alumnes abans del dillums
7 de febrer de 2022. Les fotografies s’enviaran a l'organització per
www.wetransfer.com a Pilar Negredo, pilaes@yahoo.es avisant prèviament a la
tramesa (699250696). Les persones que ho facin així, rebran la seva confirmació de
recepció. Els joves que es vulguin inscriure de forma individual es posaran en contacte
directament amb ella a l’adreça de correu i telèfon anteriors.

TEMA FOTO JOVE 2022. 'IMATGES SONORES'
Es realitzaran 4 fotografies, que facin referència amb els 4 temes del tema 'Imatges
sonores'. Pots posar-te en contacte amb Pilar Negredo (699250696) si vols obtenir més
informació.
L'art d'escoltar amb la mirada. Enguany Foto Jove persegueix l'objectiu d'obtenir fotografies
que reflecteixin visualment el so en tota la seva amplitud.

FOTO 1. SONS HUMANS: So fort o suau procedents de l’ésser humà, produïts a través
de la seva veu, el seu cos o per la manipulació d’un instrument un objecte.
Exemples: crits, riallades, roncs, mamballetes, plors, murmuris, respiracions,
ploriqueig, siulades; beure, menjar, respirar, ploriquejar; tocar la guitarra o qualsevol
instrument, cants, ovacions. Arrossegar un objecte, clavar un clau; interpretació
d’instruments musicals...
FOTO 2. SONS ARTIFICIALS: So fort o suau procedent de qualsevol objecte domèstic o
urbà. Exemples: Campana d’una església, música festiva, motor d’un cotxe, sirena
d’una ambulància, helicòpter, focs artificials, líquid en ebullició, portada, explosió,
aspiradora, ventilador, batedora, trepant, camió, tren, avió aterrant, vibració d’un
telèfon, so de las tecles d’un ordenador, picarol, dringar...
FOTO 3. SONS NATURALS: Sons de la natura. Exemples: El lladruc d’un ca, un huracà
o vent fort, tempesta al mar, les ones batent contra les roques, o arrossegant les
pedres de la riba, el miol d’un moix, les fulles dels arbres caient , la brisa, gota de agua al
caer, aleteo de una mariposa, zumbido de un mosquito, canto o aleteo de los pájaros,
hoguera...

FOTO 4. SONS DE PALMA: Ubica un sonido en el entorno de tu ciudad que sea
especial para tí y realiza una foto que lo refleje.

Les fotografies han de complir els següents requisits
Cada participant ha de reflectir les seves fotos de forma subjectiva, utilitzant creativitat,
imaginació i tècnica fotogràfica dins dels seus coneixements.
Les fotografies hauran de ser en color o en B/N.
Les cinque fotografies han d’estar gravades una darrere de l’altra dins d’una sola carpeta que
indique el nom i cognoms de l’autor.
Cada foto ha de dur el nom del tema a què correspon, una sola paraula que faci referència al
concepte fotografiat. Exemple:
El format de les fotografies serà JPG. La qualitat de la imatge: ha de ser prou gran perquè quan
s’ampliï la fotografia (20x30) no surti pixelada.
Les fotografies han de ser originals i poden ser alterades electrònicament.

L’autor de les fotografies serà l’únic responsable de l’aparició de persones o de menors a les
seves imatges. L’organització no es fa responsable de les imatges amb possibles incidències en
aquest apartat.

Criteris de valoració
El Jurat de FOTO JOVE 2022 valorarà tant l’enginy com la tècnica. El concurs no es fa
responsable dels USB deteriorats o que no estiguin degudament gravats, així com dels
enviaments per Internet incorrectes. L’organització avisarà de la recepció de les fotografies.
L’organització es quedarà amb una còpia de les fotos seleccionades que es podran utilitzar,
sense ànims de lucre, en activitats de caràcter educatiu o cultural. La decisió del jurat és
inapel·lable.

Exposició
L’exposició es realitzarà al pati del Casal Solleric del dimarts 8 d'abril al 8 de maig de 2020
(passeig del Born).
Inauguració: Dimarts 8 d'abril de 2022 al pati del Casal Solleric.
Horari pendent de confirmació.
Es comunicarà als centres participants la data i hora amb suficient antelació perquè puguin
acudir al lliurament dels premis.
L’organització es reserva el dret de modificar algun d’aquests requisits per motius de força
major.

Premis 2022 (pendents de confirmació)
Educació Primària
1r premi, El Corte Inglés: val de 200 €
2n premi, Foto Ruano: val de 125 €
3r premi, El Corte Inglés: Val de 50 €
4t premi, Foto Ruano: val de 50 €
5è premi, El Corte Inglés: val de 50 €
6è premi, Cines de Palma: 8 entrades de Cines Ocimax
7è premi, Foto Ruano: impressió emmarcada de 30X40
8è premi, Foto Ruano: Album de fotos (Digital)
Finalista 1, Llibreria Baobab: 1 llibre a triar
Finalista 2, Llibreria Quart Creixent: val de 20 €
Finalista 3, Cines de Palma: 5 entrades de Cines Ocimax
Educació Secundària
1r premi, Curso Fotografía Mallorca: curs a triar
2n premi, Foto Ruano: val de 200 €

3r premi, El Corte Inglés: val de 150 €
4t premi, Centre d’Estudis Fotogràfics (CEF): curs d’estiu a triar
5è premi, El Corte Inglés: val de 50 €
6è premi, Foto Ruano: àlbum de fotos digital o impressió emmarcada de 30X40
7è premi, Foto Ruano: impressió emmarcada de 30X40 o àlbum de fotos digital
8è premi, Llibreria Baobab: 1 llibre a triar
Finalista 1, Cines de Palma: 5 entrades
Finalista 2, Cines de Palma: 5 entrades
Finalista 3, Cines de Palma: 5 entrades
Formació Professional i Batxillerat
1r premi, Centre d’Estudis Fotogràfics (CEF): Primer Curs Professional de Fotografia
2n premi, EDIB: curs professional a triar (horari horabaixa)
3r premi, Curso Fotografia Mallorca: curso a elegir
4è premi, Foto Ruano: val de 200 €
5è premi, CEF: curs de 10 hores
6è premi, El Corte Inglés: val de 100 €
7è premi, El Corte Inglés: val de 100 €
8è premi, Cines de Palma: 8 entrades de Cines de Palma
9è premi, Cines de Palma: 8 entrades de Cines de Palma
Finalista 1, Foto Ruano: àlbum de fotos en digital o impressió emmarcada de 30X40
Finalista 2, Foto Ruano: àlbum de fotos en digital o impressió emmarcada de 30X40
Finalista 3, Foto Ruano: àlbum de fotos en digital o impressió emmarcada de 30X40

Informació
Pilar Negredo. Tel: 699250696, pilaes@yahoo.es
http://fotojove2022.blogspot.com / www.palmaeduca.cat

Organitza: Palma Fotogràfica

Col.labora:

