CONCURS
/Palma
Patrocinat per la Escola Politècnica Superior de la UIB i la
Societat Balear de Matemàtiques SBM-SEIX

Citrus: x2+z2=y3(1-y)3

RSME-IMAGINARY / Palma de Mallorca convoca el concurs d’imatges creades amb els programes

SURFER i MORENAMENTS

BASES
1.- S’estableixen dues modalitats independents, la primera per a imatges creades utilitzant el programa SURFER
i la segona per a imatges creades amb el programa MORENAMENTS(*).
2.- Podran participar tots els Centres d’Educació Secundària que visitin l’exposició IMAGINARY / PALMA DE
MALLORCA dins el programa de visites concertades. Cada centre s’identificarà amb un codi que li serà
comunicat per l’organització.
3.- Cada centre pot presentar, en cada una de les modalitats, tres imatges per cada grup de 20 alumnes o
fracció superior a 9. També podran presentar, els professors acompanyants del grup, un màxim de dues imatges
a títol individual.
4.- Les imatges es pujaran a la galeria del concurs a través del formulari a l’efecte que serà accessible en la
pàgina web. Per a les imatges de SURFER s’utilitzarà el format PNG. Per a MORENAMENTS el format PDF.
5.- Les imatges seran enviades per un professor del centre, idealment un dels encarregats del grup de visita, que
serà l'interlocutor de la Comissió IMAGINARY/Palma de Mallorca a tots els efectes. El nom dels fitxers seguirà el
format: XCYYZZ_titol.png (pdf), essent X=S (SURFER) o X=M (MORENAMENTS), CYY=codi del centre, ZZ=número
de la imatge, titol=qualsevol nom de la imatge.
6.- El jurat estarà integrat per un equip d’especialistes que valoraran el sentit artístic, la creativitat i originalitat
de las imatges així com el talent matemàtic de la seva creació. La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà
públic en la pàgina web: http://www.xeix.org/-Exposicio-IMAGINARY7.- El termini de presentació d’originals acaba el 8 de maig a les 24 h. El lliurament de premis serà en un acte
que s’anunciarà oportunament en la pàgina web http://www.xeix.org/-Exposicio-IMAGINARY8.- En ambdues modalitats es premiarà el primer classificat. Els premis, que són atorgats per l’Escola
Politècnica Superior de la UIB i la Societat Balear de Matemàtiques SBM_XEIX seran per als alumnes premis per
un valor de 350€ i als professors per un valor de 150€. El premi podrà ser declarat desert per falta de
participació o d’originalitat
9.- Cada centre té autonomia per organitzar internament el procediment que estimi millor per seleccionar les
imatges que poden ser generades individualment o col·lectivament.
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(*) Ambdós programes són de distribució lliure. Se poden descarregar en els següents enllaços:
SURFER: http://www.imaginary-exhibition.com/surfer.php
MORENAMENTS: http://www.morenaments.de/euc/releases/euc-1.7.jar

