Premis i distincions de FOTOGRAFIA atorgats
a alumnes de l’Escola Mestral
durant els últims anys

PREMIS DE FOTOGRAFIA
(en ordre cronològic, des del curs 2004-2005, en el
que es va iniciar a l’Escola l’assignatura optativa de
Fotografia a 1r de Batxillerat; des del curs 2008-2009
la fotografia es treballa com a recurs TIC a dintre de
l’assignatura de Plàstica de 4t d’ESO i com a eina TAC
a Ciències naturals d’ESO i a Biologia de Batxillerat;
en els últims anys s’ha produït un increment de la
seva utilització en altres àmbits com és el cas de la
Filosofia i també se n’han introduït de nous, com ha
passat amb les Matemàtiques).
Els premis en metàl·lic (com els de La Mostra que es
convocaven els primers anys) s'han destinat a
l'adquisició de material fotogràfic pel laboratori de
fotografia de l'escola. Aquest material està disponible
pels alumnes de secundària del centre per realitzar
treballs de fotografia.

CURS 2004-2005
 Finalistes dels Vuitens Premis de Fotografia Escolar 2005, atorgats
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Premi al treball conjunt (15
fotografies) dels alumnes de
Fotografia de Batxillerat: Laia Ariño,
Albert Bellido, Josep Oriol Borràs,
Francina Galindo, Clara Gassol, Elisa
Iglesias, Maria Muñoz, Gregori Recio
i Alba Vendrell.

CURS 2005-2006
 Accèssit en el Concurs de Fotografia (6ª Edició) de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC a la fotografia
“Ritmes hídrics” de Núria Cañero.

 Guanyadors dels Premis de Fotografia de la Mostra d’Audiovisuals
Escolars 2005-2006 del Departament d'Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, amb els treballs conjunts:
• Jugant amb la llum, els contrallums i les ombres
• Color vs blanc i negre
• Natura i ciència
• Enfocant a menys d’un metre
• Comuniquem en 2D
• Baixant el punt de vista
• Seqüències i panoràmiques generals
• Panoràmiques culturals

Alumnes de Fotografia de Batxillerat: Marta Barahona, Núria Cañero, Òscar Cusó, Bernat
Lorente, Berta Pedrola, Marina Casas, Júlia Cortés, Marta Forcadell, Ricard Nolla, Clàudia
Pons, Jordi Prats i Laura Puig.

CURS 2006-2007

 Guanyadors del 1r premi de Fotografia Científica del Centre de
Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia (CEDECT).
Foto guanyadora: Gradient d’impermeabilitat de Júlia Cortés i Marta
Barahona (Grup de Fotografia de batxillerat).



Guanyadors dels Premis de Fotografia de la Mostra d’Audiovisuals
Escolars 2007 del Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya, amb els treballs conjunts:
 Detalls minimalistes
 Els 4 elements (aire, aigua, terra i foc)
 Paisatges urbans I records culturals
 Fotonatura cosmopolita
 Treballant l’aproximació
 Restaurant les fotos dels avis
 Reportatges seqüencials

Alumnes de Fotografia de Batxillerat: Ferran Giralt, Adrià Poveda, Antoni Sánchez, Marina
Tort, Jordi Zaragoza, Marta Alcaide, Lina Carrasco, Júlia Cortés, Anna Mateos, Aleix
Mirabet, Carlos Navarro, Alba Soria.
Alumnes de Biologia de Batxillerat: Eduard Polls, Assumpció Gorro, Marina Tort.
o Entrevista a professor i alumnes de Fotografia de l’Escola a Ràdio Sant Feliu.

CURS 2008-2009


Finalistes del III Concurs de Fotografia Científica del Centre de
Documentació i Experimentació en Ciències (CEDEC). Treballs
finalistes: Gestió de residus de Sergio Garcia (3r d’ESO), Hibiscus
de Jordi Badet (4t d’ESO) i Policromatografia de Jordina Colom,
Albert Gómez, Alba Prieto i Ariadna Simón (1r de Batxillerat).

(http://www.xtec.cat/cdec/concurs/premis08.htm)



El treball de recerca de Biologia i Fotografia “Adaptacions vegetals i cromatisme
estacional al Pati de les tortugues” de Laura Pascual Montero (alumna de 2n de
Batxillerat) ha estat premiat al III Fòrum de Treballs de Recerca del Baix Llobregat
i també ha guanyat el Premi Baldiri Reixac 2009 de treballs de recerca.



Guanyadors dels Premis de Fotografia de la Mostra d’Audiovisuals
Escolars 2008-2009 del Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya, amb els treballs conjunts:
 Controlant l’obturador
 Fotografiant el cel
 Petits detalls

Alumnes de Fotografia de 4t d’ESO: Carla Bonsoms, Àlex Casas, Laura Duran,
Jordi Güell, Paula Herrero, Oriol Massagué, Lídia Mestres, Gisela del Olmo,
Queralt Ollé, Carla Pedrol, Àlex Pérez, Pol Pinyana.
Alumnes de Ciències de 4t d’ESO: Elena Abril, Laia Baleta, Carlota Colom,
Francesc Polls, Irene Subirana, Carla Benítez, JuanMa Jurado, Arnau Serra,
Josep Menargues, Héctor Martínez, Alba Ramón, Natàlia Garcia, Queralt Ollé,
Maria Colomer, Adrià Puertas, Jordi Badet.
Alumnes de Biologia de Batxillerat: Laura Pascual.

CURS 2009-2010
 Concurs BIOIMATGES 2009 organitzat pel Col·legi de Biòlegs de
Catalunya (CBCAT). En aquest cas l’Escola ha tingut un protagonisme
especial perquè 15 de les fotos presentades (per alumnes d’ESO i
Batxillerat) han format part de la felicitació nadalenca del CBCAT, dues
d’elles han estat escollides per la portada i contraportada de la revista
del COB del mes de desembre de 2009 i juliol de 2011, i 4 més han
resultat guanyadores dels primers i segons premis en cada una de les
seves categories (ESO i Batxillerat).

Revista del CBCAT nº13 (desembre 2009):
. Imatge de portada: Laura Pascual
. Imatge de contraportada: Jordina Colom
Revista del CBCAT nº14 (juliol 2010):
. Imatge de portada: Pol Pinyana
. Imatge de contraportada: Elena Abril

 XI Concurs de FOTOGRAFIA MATEMÀTICA organitzat per l’ABEAM
(Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de les
Matemàtiques). És el primer cop que l’Escola hi participa.
De les 5 fotos presentades (les guanyadores de cada categoria en el
concurs intern) tres han resultat finalistes (dos amb accèssit i un 3r premi):

Eduard Hidalgo (categoria 1r cicle ESO): Pentàgon floral
Ferran Giralt (categoria Batxillerat): Fuga angular
Josep Marí (categoria Professorat): Recreant a Newton

 El treball de recerca de fotografia científica “Micromons” d’Ariadna Simón
Laderas (alumna de 2n de Batxillerat) ha estat premiat al IV Fòrum de
Treballs de Recerca del Baix Llobregat.

 Les fotografies de Jordi Güell i de Carla Pedrol han resultat premiades en
la Mostra de Fotofilosofia 2009.

CURS 2010-2011
 El treball de recerca “Osteocronologia aplicada a la tortuga
mediterrània II” d’Alba Prieto Fitó (alumna de 2n de Batxillerat del curs
passat), basat en microfotografia, ha guanyat un dels Premis Recerca
Jove, que atorga el Consell Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica (CIRIT) per fomentar l’esperit científic del
jovent.

 La fotografia científica a l’escola és notícia a Ràdio Sant Feliu, Com
Ràdio i al portal Xarxa Ciutadana de Sant Feliu de Llobregat.

 El reportatge fotogràfic “Una gramínia que atempta contra la
biodiversitat?” de Natàlia Garcia Garrido (alumna de 2n de Batxillerat)
ha estat guardonat amb el 1r Premi del II Concurs de Treballs
Científics convocats pels CESIRE (Centres Específics de Suport a la
Innovació i Recerca Educativa), en el marc de la 15a Setmana de la
Ciència, organitzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i Talència (Catalunya Recerca).

• En motiu de la celebració de la Jornada Mundial de la Filosofia es van
entregar els premis de la Mostra de Fotofilosofia 2010. L’acte de
lliurament de premis va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de
Filosofia de la Universitat de Barcelona. Els alumnes premiats van ser:
Adrian Arribas, Laia Baleta, Paula Herrero, Irene Subirana i Ben Xie.

Acte de lliurament dels premis de Fotofilosofia a l’Aula Magna de la
Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

 XIIè Concurs de FOTOGRAFIA MATEMÀTICA organitzat per
l’ABEAM (Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de
les
Matemàtiques).
La
fotografia
"Gradients
d'esferes" de
Natàlia Garcia
Garrido de 2n
de batxillerat ha
estat premiada
amb accèssit.

CURS 2011-2012
 Concurs BIOIMATGES 2011
La fotografia "Gegant alat" de Laia Baleta Riera (2n de Batxillerat) ha
guanyat el 3r premi del concurs Bioimatges 2011, organitzat pel Col·legi de
Biòlegs de Catalunya (CBCAT). Aquest concurs bianual té com a principals
objectius realçar visualment els valors del món biològic, disposar d'una
col·lecció de fotografies de temàtica biològica amb finalitats pedagògiques
i preparar una exposició itinerant amb les imatges de major qualitat.

Malgrat la resta de fotografies enviades no han guanyat cap premi, el jurat
del concurs ha comunicat que havia seleccionat (perquè formin part de
l'exposició degut a la seva qualitat fotogràfica, estètica i pedagògica)
fotografies dels alumnes següents:
Exalumnes: Alba Ramon, Albert Marsà, Ariadna Simón, Francesc Polls
2n Batxillerat: Irene Subirana, Juan Maria Jurado, Laia Baleta, Natàlia
Garcia, Oriol Valls, Paula Herrero, Sergio García, Xavier Hernández
1r Batxillerat: Albert Ferraz, Carla Rolduà, Sandra Roig
4t ESO: Alba Teuler, Dídac Gascón, Júlia Alguacil, Júlia Lin, Mireia Gallego,
Marc Olivella, Núria Barrios, Pau Díez, Pol Madorell, Sergi Grau, Txell
Bosch, Víctor Garrido
3r ESO: Bernat Baleta, Blanca García, Júlia Escudero, Laia Battestini, Mar
Prieto

 El treball de recerca "Aproximació pràctica al control manual de la imatge

digital" de Xavier Hernández Sevilla de 2n de Batxillerat, ha estat
premiat al VI Fòrum de Treballs de Recerca del Baix Llobregat.

 Publicació al web del CCCBEducació (Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona) l'article de presentació del web
"Treballant la fotografia" de l'Escola i l'Exposició de fotografia "Amb els
ulls oberts de Bat a Bat".

CURS 2012-2013


Publicació al web del CCCBEducació (Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona) el conjunt de treballs de fotografia
científica del curs 2012-2013.

 Publicació al web del CCCBEducació (Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona) els treballs del IV concurs de fotografia
matemàtica de l'Escola.

 XIVè Concurs de FOTOGRAFIA MATEMÀTICA organitzat per l’ABEAM
(Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de les
Matemàtiques). La fotografia "Límit conoïdal al punt de fuga" de l'alumna
Júlia Alguacil Aguilar de 1r de Batxillerat ha estat premiada amb
accèssit.

 El dia 23 de novembre vam celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia
de 2012. Els nostres alumnes de primer de batxillerat han participat en la
Mostra de fotofilosofia. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de
pensament” fetes per alumnes expressades en una fotografia digital
acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.
L’acte de lliurament de premis va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat
de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Els alumnes premiats van ser:
Júlia Alguacil, Txell Bosch, Víctor Garrido i Alba Teuler.

CURS 2013-2014
 Premis Sant Feliu Ciutat Digital 2013. El projecte “La Fotografia
científica a l'Escola: un exemple de recurs TAC” de l’Escola Mestral
ha estat guardonat amb el 2n premi de la CATEGORIA 1 (Millors
pràctiques d’educació per a l’emprenedoria amb les TIC i eines 2.0).
 Publicació al web del CCCBEducació (Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona) del conjunt de treballs de fotografia
biològica presentats al concurs Bioimatges 2013.

 Concurs BIOIMATGES 2013
La fotografia "Espiral reptiliana" d'Albert Bolorino Monroy (alumne de 4t
d'ESO del curs passat) ha guanyat el 2n premi del concurs Bioimatges 2013,
organitzat pel Col•legi de Biòlegs de Catalunya (CBCAT). Aquest concurs
bianual té com a principals objectius realçar visualment els valors del món
biològic, disposar d'una col•lecció de fotografies de temàtica biològica amb
finalitats pedagògiques i preparar una exposició itinerant amb les imatges
de major qualitat.

Malgrat la resta de fotografies enviades no han guanyat cap premi, el jurat
del concurs ha comunicat que havia seleccionat (perquè formin part de
l'exposició degut a la seva qualitat fotogràfica, estètica i pedagògica)
fotografies dels alumnes següents:
Exalumnes: Clara Peña, Rubén Marías, Sandra Roig, Sergio García
2n Batxillerat: Carol Agulló, Dani Méndez, Dídac Gascón, Júlia Alguacil,
Marc Olivella, Pep Atencia, Txell Bosch
1r Batxillerat: Bernat Baleta, Blanca García, Enric Vila, Jordi Olivella, Júlia
Rolduà, Laia Battestini, Mar Prieto, Núria Lin
4t ESO: Albert Simón, Anna Badal, Berta Amades, Èlia Fort, Irene Encinas,
Laia Ginestà, Laia Juvanteny, Mar Pons, Quim Agell, Raquel Ramírez,
Roger Güell, Sara Congost, Sònia Marías
3r ESO: Èlia Rius, Joan Arcas, Mar Rodón, Roger Ferraz

 En motiu de la celebració de la Jornada Mundial de la Filosofia es van
entregar els premis de la Mostra de Fotofilosofia 2013. L’acte de
lliurament de premis va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia
de la Universitat de Barcelona. Els alumnes seleccionats van ser: Júlia
Rolduà, Enric Vila, Blanca Garcia, Erola Boades i Pol Cantarero.
L’acte es vincula als celebrats a la resta del món i vol reivindicar la
filosofia i celebrar la Diada Mundial de la Filosofia.



CURS 2014-2015
 XVè Concurs de FOTOGRAFIA MATEMÀTICA organitzat per l’ABEAM
(Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de les
Matemàtiques). La fotografia "Paral·leles marines" de l'alumna Aina
Baleta Riera de 6è de Primària ha estat premiada amb el segon premi
de la seva categoria.

Premis Recerca Jove 2014

Júlia Alguacil Aguilar, alumna de segon de
Batxillerat de l’Escola Mestral del curs passat,
ha guanyat un dels Premis Recerca Jove
(PRJ, nous premis CIRIT) per fomentar
l'esperit científic del jovent (PRJ 2014), atorgat
per l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i
de Recerca de la Generalitat de Catalunya,
amb
el
seu
treball
de
recerca:
Macrofotografia i Micromons.
En els següents enllaços podeu consultar un
pòster-resum del treball, el treball de recerca
complet i les fotos de lliurament del premi
(properament).

 XVIè Concurs de FOTOGRAFIA MATEMÀTICA organitzat per l’ABEAM
(Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de les
Matemàtiques). La fotografia "Conjunts buits" de l'alumna Mar Rodon
Montmany de 4t d’ESO ha estat premiada amb el segon premi de la seva
categoria.

CURS 2015-2016
• La fotografia “Conjunts buits” de Mar Rodon, premiada al concurs de
Fotografia matemàtica de l’ABEAM del curs passat, ha estat
seleccionada per il·lustrar el pòster del concurs d’aquest any i la
portada del calendari matemàtic 2016 (amb les fotografies
guanyadores del concurs del curs passat).

 El dia 18 de novembre hem celebrat la Jornada Mundial de la Filosofia
de 2015. Els nostres alumnes de primer de batxillerat han participat en
la Mostra de fotofilosofia. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes
de pensament” fetes per alumnes expressades en una fotografia
digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la
filosofia. L’acte de lliurament de premis va tenir lloc a l’Aula Magna de
la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Els alumnes
premiats van ser: Helena Alemany, Guillem Bosch, Ferran Jiménez
i Mar Rodon.

 Publicació al web del CCCBEducació (Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona) del conjunt de treballs de fotografia
biològica presentats al concurs Bioimatges 2015 i d'alguns vídeos, timelapses i fotografies de 3 treballs de recerca de fotografia.

 Premis V Concurs Fotografia
Biològica: BIOIMATGES 2015
El 23 de gener de 2016 es va celebrar a la sala
d'actes del Museu de Ciències Naturals (Museu
Blau) de Barcelona l’acte de lliurament de premis del V Concurs de fotografia Biològica
BIOIMATGES 2015, amb l’assistència d'Anna Omedes, directora del Museu de Ciències
Naturals; Emili Fadurdo, degà del CBC, Pilar Carasa cap del servei d'innovació i formació
de l'Educació Secundària, Albert Masó, biòleg fotògraf de Natura i Ignasi Cebrian
president de la Comissió de Biòlegs Docents del CBC. L'acte va ser conduït per Jordi
Serrallonga, arqueòleg, naturalista, productor científic i guia d'expedicions i per Jordi
Carreras membre de la Junta del CBC.
La fotografia "Feina ben feta" de Laia Ginestà Martínez, alumna de 2n de Batxillerat, ha
guanyat el 2n premi de la categoria Batxillerat i Formació professional.

Aquest concurs bianual té com a principals objectius realçar visualment els valors del
món biològic, disposar d'una col•lecció de fotografies de temàtica biològica amb finalitats
pedagògiques i preparar una projecció de vídeo amb una selecció de les imatges de
major qualitat de les 1.542 presentades.

A part de les fotos premiades, la major part de les fotografies enviades per alumnes de
l'Escola al concurs Bioimatges (des de la convocatòria de 2009) han estat seleccionades
perquè formin part de l'exposició degut a la seva qualitat fotogràfica, estètica i
pedagògica. Aquest any, els alumnes que han tingut fotos seleccionades han estat els
següents:
2n Batxillerat: Sara Congost, Irene Encinas, Sònia Marías.
1r Batxillerat: Pau Abad, Guillem Bosch, Mar Rodon, Pau Vilaseca.
3r ESO: Marta Carreras.
2n ESO: Aina Baleta, Gisela Santero.
5è Primària: Roger Montero, Roger Vilaseca.
La fotografia "A punt de sortir" de Sònia Marías ha estat escollida per la caràtula del
vídeo amb les fotografies seleccionades:

Fotos seleccionades:



El treball de recerca "La tècnica fotogràfica time-lapse i la seva aplicació
biològica a l'Escola" de Sònia Marías Pérez de 2n de Batxillerat, ha estat
premiat al Xè Fòrum de Treballs de Recerca del Baix Llobregat i ha
obtingut, a més a més, el premi especial al "Rigor científic".

 XVIIè Concurs de FOTOGRAFIA MATEMÀTICA organitzat per
l’ABEAM (Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de
les Matemàtiques). La fotografia "Punt d'inflexió carnívor" de l'alumna
Sònia Marías Pérez de 2n de Batxillerat ha estat premiada amb el
segon premi de la seva categoria.

CURS 2016-2017
Premis VI Concurs Fotografia Biològica: BIOIMATGES 2017
La fotografia "Verd carnival" de Roger Juandó Vilella, alumne de 5è de Primària, ha
guanyat el 1r premi de la categoria de Primària. I la fotografia “Mar de roselles” de Lalla
Fernández Camacho, del mateix curs, el 3r premi de la mateixa categoria.

El 17 de febrer de 2018 es va celebrar a la sala d'actes del Museu de Ciències Naturals
(Museu Blau) de Barcelona l’acte de lliurament de premis del VI Concurs de fotografia

Biològica BIOIMATGES 2017, amb l’assistència d'Anna Omedes, directora del Museu de
Ciències Naturals; Ramon Jordana, degà del CBC, Sílvia Lope, i Ignasi Cebrian
president de la Comissió de Biòlegs Docents del CBC. L'acte va ser conduït per Jordi
Serrallonga, arqueòleg, naturalista, productor científic i guia d'expedicions. Va concloure
l’acte Sílvia Lope, representant del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics
de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa).

Aquest concurs bianual té com a principals objectius realçar visualment els valors del
món biològic, disposar d'una col•lecció de fotografies de temàtica biològica amb finalitats
pedagògiques i preparar una projecció de vídeo amb una selecció de les imatges de
major qualitat presentades.
A part de les fotos premiades, la major part de les fotografies enviades per alumnes de
l'Escola al concurs Bioimatges (des de la convocatòria de 2009) han estat seleccionades
perquè formin part de l'exposició i de la projecció de vídeo degut a la seva qualitat
fotogràfica, estètica i pedagògica. Aquest any, els alumnes que han tingut fotos
seleccionades han estat els següents:
2n Batxillerat: Ariadna Górriz.
1r Batxillerat: Cristina Amades, Marta Carreras, Marta Juvanteny, Berta Martínez.
4t ESO: Aina Baleta, Núria Franquesa, Gisela Santero. (Curs 2016-2017: Marina Bagés,
Marina Barreto, Laia battestini).
3r ESO: Ariadna Figueras.
2n ESO: Víctor Hidalgo, Clàudia Ruiz, Emma Sánchez, Arnau Santero.
5è Primària: Yaiza Aguilar, Lalla Fernández, Sara García, Guillem González, Roger
Juandó, Anna Martínez, Teo Masip.

Fotos seleccionades (propera pàgina):

CURS 2017-2018
XIXè Concurs de FOTOGRAFIA MATEMÀTICA organitzat per l’ABEAM
(Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de les
Matemàtiques). La fotografia "L’origen del caragol d’Arquímedes" de
l'alumne Nil Roca Morán de 5è de Primària ha obtingut accèssit de la seva
categoria.

CURS 2018-2019
 El dia 15 de novembre hem celebrat la Jornada Mundial de la Filosofia
de 2018. Els nostres alumnes de primer de batxillerat han participat en
la Mostra de fotofilosofia. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes
de pensament” fetes per alumnes expressades en una fotografia
digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la
filosofia. L’acte de lliurament de premis va tenir lloc a l’Aula Magna de
la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Els alumnes
premiats van ser: Aina Baleta, Alba Jiménez, Víctor Ginestà i Núria
Rodríguez.

V Concurs d'Imatges de Física
La fotografia “Màxima tensió” de l’alumna de 2n de Batxillerat Berta Martínez Ciruela ha
estat seleccionada per formar part del calendari anual de fotografies de Física de la
Societat Catalana de Física.

Màxima tensió

Descripció de la fotografia
Captura de l’instant de màxima tensió superficial de l’aigua, just abans del seu
trencament. Un guèiser és un fenomen geològic de curta durada, intermitent, que inclou
multitud de conceptes físics (forces de cohesió, tensió superficial, pressió,
descompressió, densitat, energia, temperatura, velocitat, canvis d’estat...). A més, les
persones que surten a la imatge (i que no són identificables) serveixen de referència per
l’escala de la imatge. Nota del professor: L’alumna de 2n de Batxillerat, Berta Martínez,
autora de la fotografia, aquest any no cursa la matèria de Física (que és un requeriment
de les bases), però creiem que a l’haver realitzat el seu treball de recerca “Projectes per
a l’optimització de la càmera rèflex digital”, que inclou molts aspectes de Física, potser
hi pot participar. La fotografia presentada forma part de la seqüència d’erupció d’un
guèiser a Islàndia el dia 18/08/2018 a les 19:58h.
Aquesta imatge forma part del projecte Guèiser, un dels projectes de fotografia científica
del seu treball de recerca.

CURS 2019-2020


El dia 21 de novembre hem celebrat la Jornada Mundial de la Filosofia de 2019.
Els nostres alumnes de primer de batxillerat han participat en la Mostra de
fotofilosofia. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes
per alumnes expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en
forma de pregunta vinculada a la filosofia. L’acte de lliurament de premis va tenir
lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Els
alumnes premiats van ser: Anna Botella, Ruike Chen, Carla Gaspà i Júlia
Rovira.

Premis VII Concurs Fotografia Biològica: BIOIMATGES 2019
La fotografia "Damisel·la a punt d’enlairar-se" de Carla Duran Castella, alumna de 2n
de Batxillerat, ha guanyat el 2n premi del concurs Bioimatges 2019 de la categoria de
Batxillerat i Formació Professional.

El 15 de febrer de 2020 es va celebrar a la sala d'actes del Museu de Ciències Naturals
(Museu Blau) de Barcelona l’acte de lliurament de premis del VII Concurs de fotografia
Biològica BIOIMATGES 2019. Benvinguda a càrrec d’Anna Omedes, Directora del
Museu de Ciències Naturals. Presentació a càrrec de Lluís Tort, Vicedegà del Col·legi
de Biòlegs de Catalunya. Lliurament de premis conduït per Jordi Serrallonga. Arqueòleg
naturalista, productor científic i guia d’expedicions. Realitzà un viatge imaginari amb les

fotografies de natura premiades i de pròpies i anuncià els guanyadors dels premis que
van lliurar les diverses entitats patrocinadores i col·laboradores. Presentació dels
premiats: Jordi Carreres, Vicedegà del CBC. Cloenda de l’acte a càrrec de Núria Pi,
Directora tècnica de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals. Generalitat de
Catalunya.
Aquest concurs biennal té com a principals objectius realçar visualment els valors del
món biològic, disposar d'una col•lecció de fotografies de temàtica biològica amb finalitats
pedagògiques i preparar una projecció de vídeo amb una selecció de les imatges de
major qualitat presentades. A part de les fotos premiades, gran part de les fotografies
enviades per alumnes de l'Escola al concurs Bioimatges (des de la convocatòria de 2009)
han estat seleccionades perquè formin part de l'exposició i de la projecció de vídeo degut
a la seva qualitat fotogràfica, estètica i pedagògica. Aquest any, els alumnes que han
tingut fotos seleccionades han estat els següents:
2n Batxillerat: Anna Carreras, Alba Jiménez, Núria Rodríguez, Gisela Santero.
4t ESO: Jan Gambús, Aïda Gavaldà, Carlos Hernández.
2n ESO: Marcel Barrio.
1r ESO: Emma López, Alba Rodon.
5è Primària: Mireia Rodríguez.

Fotos seleccionades (propera pàgina):

Fotos seleccionades

VI Concurs d'Imatges de Física 2019
La fotografia “Ombra aturant el moviment” de l’alumna de 2n de Batxillerat Carla Duran
Castella ha estat seleccionada per formar part del calendari anual de fotografies de
Física de la Societat Catalana de Física.

Descripció de la fotografia
Espiadimonis en ple vol que fa invisibles les ales pel seu moviment, excepte per la seva
ombra que, al desviar la llum, les fa visibles. Fotografia realitzada a Santa Fe del
Montseny en una sortida de fotografia biològica. Velocitat d’obturació: 1/400 s, obertura
diafragma: f/4.5, ISO 100. Objectiu Canon Macro 100mm muntat en càmera Canon EOS
80D.

XXIè Concurs de FOTOGRAFIA MATEMÀTICA organitzat per l’ABEAM
(Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de les
Matemàtiques). Aquest any 3 fotografies de l’escola han resultat guardonades: “Tot

anirà hexagonalment bé” de Dídac Montiel Sans de 4t de Primària (3r premi en la
categoria Primària 34), “Cercles de la vida” de Bernat Rovira Pérez de 5è de Primària
(accèssit en la categoria Primària 56) i “Per observar els planetes cal dirigir la vista cap
amunt” d’Anna Botella Sánchez de 1r de Batxillerat (1r premi en la categoria Geogebra).
L’entrega de premis es va fer telemàticament en streaming directe pel canal YouTube el
passat dilluns 29/06/2020 a les 17h.

