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Vexo vexo, que ves?
Atopando figuras no ceo
COLABORAN:

Asociación veciñal “Os nosos lares” de Palavea
Palavea-Santa Xema-Ponte da Pasaxe

As escolas municipais Os Cativos e Monte Alto da Coruña convocan este concurso
de fotografía que forma parte do Proxecto “ Formas da natureza” co el que participamos no certame de Ciencia na Rúa. Colaboran as asociacións veciñais: Asociación veciñal Atochas-Monte Alto– A Torre e Asociación veciñal “Os nosos lares”
de Palavea.
Prazo de envío de fotografía: desde o 27 de marzo ao 30 de abril.
Forma de presentación en formato dixital por correo a unha de estas dúas direccións: eioscativos@gmail.com // ei.montealto@hotmail.com
A fotografía será orixinal realizada durante o prazo de tempo citado.
Acompañarase o arquivo da imaxe cos seguintes datos: título, data y lugar de
realización. Engadirase un texto explicando a figura que se observa, sempre que
sexa posible sinalarase nunha segunda fotografía o contorno da forma sobre a
nube ou nubes seleccionadas.

O xurado do concurso estará formado
por tres membros:


Un/unha representante dos Museos
Científicos



Un/unha representante da comunidade educativa da E.I.M. OS CATIVOS



Un/unha representante da comunidade educativa da E.I.M. MONTEALTO
Resultado do concurso: 5 de maio

As fotografías presentadas formarán
parte da documentación do Proxecto
FORMAS DA NATUREZA para a súa
presentación o día 8 de maio no Teatro
Colón. Podrá ser difundida a través das
redes sociales das escolas, das asociacións veciñais colaboradoras e publicadas na prensa.

Premio único a una fotografía consistente en:

ENLACES DE INTERÉS SOBRE ESTE TEMA
Enlace: https://www.abc.es/ciencia/abciciencia-explica-misterio-pareidolias-nodejamos-caras-todas-partes202008172104_noticia.html
Enlace:
https://www.rtve.es/
television/20200520/nubes-mas-curiosasidentificarlas/2014479.shtml
RELACIÓN COAS PROPOSTAS DIDÁCTICAS
DO MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA
Mirar, imaxinar, relacionar, atopar formas e
figuras. Pareidolias.
Enlace: https://youtu.be/MRKbdgGihp8



Camiseta talla pequeña ou grande ( a
escoller) coa fotografía impresa.
 Monicreque de dedo, composta por unha
nube, sol,lúa,estrela,tormenta e arco da
vella.
 Paseo musical con Félix Arias (o gañador
ou gañadora podrá escoller o lugar do
paseo, sempre limitado ao concello da
Coruña)
Entrega do premio antes de finalizar o curso

DOCUMENTOS DO PROXECTO
Enlace: https://www.youtube.com/watch?
v=95yj3c-gz-w
Enlace:
https://
proyectoformasnatura.wordpress.com/

