
 
 
 
 

CONCURS D’IMATGES DE FÍSICA 
Segona convocatòria 

 
 
Amb l'objectiu de fomentar l’interès per la física en la nostra societat i donar suport al 
sorgiment de vocacions en aquest camp, la Societat Catalana de Física convoca per se-
gona vegada el Concurs d’Imatges de Física. Enguany la convocatòria va dirigida als 
estudiants de física de segon curs de batxillerat. 
 
Les bases de la convocatòria són les següents: 
 
1.- Poden participar-hi els estudiants que, durant el termini d’aquesta convocatòria, 

cursin l’assignatura de física de segon curs de batxillerat en els centres 
d’ensenyament, públics o privats, d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País 
Valencià. 

 
2.- Les imatges presentades hauran de tenir relació amb algun fenomen físic. 
 
3.- Cada imatge haurà de venir acompanyada d’un text, redactat en català, que expliqui 

breument el fenomen físic relacionat amb la imatge (aproximadament una quarti-
lla). 

 
4.- Les imatges han de ser originals, inèdites i no haver estat premiades anteriorment 

en cap concurs similar. Els participants cedeixen els seus drets sobre les imatges a 
l’efecte de difondre-les a través de la web de la Societat Catalana de Física i poder-
les utilitzar, si s’escau, en l’elaboració del calendari de la Societat Catalana de Físi-
ca de l’any 2016 (Vegeu punt 13). 

 
5.- Les imatges les han de presentar els Centres d’Ensenyament, amb un màxim de 

dues per centre. El Centre nomenarà un professor representant a efectes de la pre-
sentació de les imatges i posteriors comunicacions amb la Societat. 

 
6.- Les imatges es presentaran en format digital JPEG amb una mida mínima de 2600 

píxels x 2000 píxels (aproximadament 5 megabytes). 
 
7.- Les imatges s’enviaran per correu electrònic a l’adreça electrònica del concurs: 

scfiec@gmail.com amb l’assumpte “Concurs imatges de física”. En el missatge es 
farà constar el nom del Centre d’Ensenyament, el nom i l’adreça de correu electrò-



nic del professor representant del Centre, el nom dels autors de les imatges i les se-
ves dades de contacte (número de telèfon i adreça de correu electrònic). 

 
8.- Les imatges presentades es posaran a la web de la Societat Catalana de Física per 

tal de poder ser visualitzades per al Premi Popular. 
 
 http://blogs.iec.cat/scfis/ 
 
9.- El jurat serà nomenat per la Junta de la Societat Catalana de Física. 
 
10.- El termini d’admissió de les imatges finalitza el dimecres 16 de desembre de 2015. 
 
11.- Hi haurà un primer premi dotat amb 600 euros i un segon premi de 400 euros. 

També es podran atorgar accèssits amb una dotació de 200 euros. 
 
12.- Premi Popular. La imatge escollida per votació popular mitjançant la pàgina web 

del concurs tindrà un premi de 300 euros. 
 
13.- Les imatges guanyadores, així com una selecció entre les altres imatges enviades al 

concurs, seran emprades per a l’elaboració del calendari de la Societat Catalana de 
Física de l’any 2016. 

 


