
26a FOTO JOVE 2021 

Inscripcions fins el 18 de desembre de 2020 

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.  

S’estableixen tres categories: 

•  Educació Primària 

•  Educació Secundària       

•  Formació Professional i Batxillerat 

 

Inscripció 

 

Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer fins el dijous 18 de desembre de 2020. El 

professorat responsable de l’activitat realitzarà un llistat amb el nom i els cognoms de 

l’alumnat participant i la categoria, i el lliurarà a l’organització. Els joves que viuen a 

Palma, entre 8 i 18 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 

dimecres 10 de febrer de 2021. Les fotografies -gravades en un USB-  es lliuraran 

directament a l’organització o s’enviaran 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 2021 

COLOR I VIDA 

 

Es realitzaran 4 fotografies, que facin referència amb els 4 temes del concurs 

relacionat  amb els colors. Pots posar-te en contacte amb Pilar Negredo (699250696) si 

vols obtenir més informació  

 

FOTO 1. Retrat colorista: Una ullada als retrats d’Ouka Leele, al Pop Art i altres 

fotògrafs que combinen el color amb les formes i l’absurd. 

FOTO 2. Geometria de la ciutat: Línies i formes. Arquitectura. Una visió colorista de 

l’entorn on les línies son fonamentals. 

FOTO 3. Detalls quotidians i urbans: Perfils, enquadraments, plens de color: del nostre 

entorn domèstic i del carrer. 

FOTO 4. Mimetització: Una capbussada en el color. 
 

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. En l'edició fotogràfica es pot utilitzar la saturació i 

acolorir les fotos.  Utilitzar efectes coloristes de força i varietat.  Es permeten fotomuntatges. 

Utilització de fons de color per a realitzar els retrats.  

Les quatre fotografies han d’estar gravades una darrere de l’altra dins d’una sola carpeta amb 

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: Mimetització, retrat, foto quotidiana, geometria o abstracció. 

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 2021 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 (passeig del Born).  

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  2021 (pendents de confirmació) 

 

Educació Primària 

1r premi, El Corte Inglés: val de 250 € 

2n premi, Foto Ruano: val de 125 €  

3r premi, Casa Vila: val de 75 € 

4t premi, Foto Ruano: val de 50 € 

5è premi, El Corte Inglés: val de 50 € 

6è premi, Foto Ruano: àlbum de fotos digital 

7è premi, Llibreria Baobab: 1 llibre a triar 

8è premi, Llibreria Quart Creixent: val de 20 € 

 

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, Casa Vila: val de 75 €  

6è premi, El Corte Inglés: val de 50 € 

7è premi, Foto Ruano: àlbum de fotos de digital 

8è premi, Llibreria Baobab: 1 llibre a triar 

Finalista 1, Cines de Palma: 8 entrades 

Finalista 2, 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, Casa Vila: val de 75 €  

Finalista 1: Cines de Palma: 10 entrades de Cines de Palma 

Finalista 2: Foto Ruano: àlbum de fotos de digital 



 

 

Informació 

Pilar Negredo. Tel: 699250696,  pilaes@yahoo.es   

http://fotojove2021.blogspot.com / www.palmaeduca.cat   

 

Organitza:  

                         

                          

                                    


