
Podrà participar qualsevol alumne/a de l’IES Lluís

Simarro, d’ESO i Batxillerat (estudis als que imparteix el

Departament de Filosofia). Un alumne/a participarà

només en la categoria corresponent al seu curs. També

podrà participar qualsevol professor/a del centre,

independentment dels estudis que impartisca, així com

el personal no docent del centre.

Cada participant presentarà una fotografia, original i

inèdita, que tracte de representar visualment el sentit

de la frase proposada per a la seua categoria. No es pot

presentar més d’una fotografia per participant.

La fotografia presentada s’enviarà en format *.jpg a

rj.carrilchafer@edu.gva.es abans del 6 de novembre

indicant en el cos del missatge el nom complet de

l'autor/a i el grup, si fora l’alumne/a.

A partir del 17 de novembre, Dia Mundial de la Filosofia,

s’exposaran públicament al centre les cinc fotografies

seleccionades de cada categoria. D’entre aquestes, el

Departament determinarà una fotografia guanyadora

per cada categoria. El premi per al guanyador/a

consistirà en un llibre de temàtica filosòfica i un xec de

20 € per a gastar en La Tenda de l'Estudiant. Les

mencions d'honor rebran un llibre de temàtica filosòfica.

El Departament es reserva el dret de desestimar les

participacions no acollides a les anteriors bases, així

com de declarar desert algun dels premis.
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FOTOGRAFIA FILOSÒFICA
III CONCURS DE

1r-2n ESO. “El feminisme és la noció radical que les dones

som persones”. MARIE SHEAR.

3r-4t ESO. “La primera realitat que se li amaga a l'ésser humà

és ell mateix”. MARÍA ZAMBRANO.

1r-2n BATXILLERAT. “De la vida: tens un perquè? Aleshores

tindràs també un com?”. FRIEDRICH NIETZSCHE.

Professorat i personal no docent. "La felicitat és un estat

massa perenne i l'ésser humà un ser massa adventici com

per a que una li convinga a l'altre".  JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

MODALITATS I FRASES TEMÀTIQUES

17 NOVEMBRE 2022. DIA MUNDIAL DE LA FILOSOFIA
IES DR. LLUÍS SIMARRO, Xàtiva

BASES
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