
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Fes la foto ApS 
2016! 

 

Què és una foto ApS? 
La foto ApS és aquella imatge que per a tu és o representa els projectes d’aprenentatge servei. Pots ser una 
fotografia de la tasca que realitzes en el projecte, de l’entitat amb la que col·labores, del que has après o d’allò 
que per a tu ha estat més rellevant d’aquesta experiència. Però també pot ser un símbol del que per a tu 
representa l’aprenentatge servei, el seu sentit en la teva formació universitària o tasca docent, el valor que tu li 
atorgues en el teu pas per la facultat. 

Com ha de ser aquesta foto? 
- La mida de la foto ha de ser d’un mínim de 1754px x 2480px, amb un pes màxim de 4Mb 
- El format de l’arxiu ha de ser jpg o png 
- Recorda que si fas una fotografia en la que apareix una persona menor d’edat, aquesta haurà d’anar 

acompanyada del document de cessió dels dret d’imatge signat pel seu tutor/a legal 

On s’ha de presentar? 
- La proposta s'ha d'enviar per correu electrònic a aps@ub.edu abans del 25 d’abril 
- El correu d’enviament ha de portar per títol “Fes la foto ApS(2016)”.  
- El cos ha d’incloure les teves dades (nom, cognoms i telèfon i projecte d’ApS en el que has o estàs 

participant). També s’ha d’incloure el títol o lema de la fotografia 
- Cada participant pot enviar una o dues fotografies 

I la resolució del concurs? 
- La selecció de les fotografies guanyadores es farà a través d’una votació popular el dia 17 de Maig, durant la 

seva exposició al vestíbul de l’aulari. En aquesta votació hi podrà participar qualsevol estudiant i professor de 
la Facultat d’Educació 

- Les 3 fotografies més votades rebran un premi. El seu autor/a obtindrà un val per material d’oficina a 
bescanviar a la botiga del Campus. Les seves fotografies es penjaran a la pàgina web de la Oficina d’ApS 
(http://www.ub.edu/educacio/aps) 

- Un recull de les fotografies obtingudes a través del concurs seran exposades a l’entrada de la Biblioteca a 
principi del curs 2016-2017 per tal d’animar a més gent a participar als projectes ApS 

 
 

 
 

Fes la foto ApS (2016)! Participa! 
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