
L’AMPA I L’IES EL CAMINÀS CONVOQUEN EL CONCURS DE DIBUIX:

“ PORTADA DE L’AGENDA DE L’IES EL CAMINÀS DEL CURS 2021-2022”

1. PARTICIPANTS: Podrà presentar-se qualsevol alumne/a del centre que ho desitge.

2. TEMA: El motiu del cartell podrà ser qualsevol tema relacionat amb l’institut, el seu entorn, les seues gents, els seus

ensenyaments... L’original haurà d’adoptar la forma vertical en Din A-4 i ser a tot color. Les obres seran originals i no

hauran estat premiades a cap altre concurs. En el cartell han de figurar les següents paraules : AGENDA, CURS 21-22 ,

IES EL CAMINÀS -

3. MODALITAT*: Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, de forma que la seua reproducció

tipogràfica no oferisca dificultats. *(Llegir apartat 5)

4. NOMBRE DE CARTELLS: cada participant no podrà presentar més d’un treball.

5. IDENTIFICACIÓ I LLIURAMENT D’ORIGINALS

El treball s’ha de presentar de la següent manera:

- Pujar el treball amb format jpg, tiff, png o pdf al correu concursportada@ieselcaminas.org. El NIA de  l’alumnat ha de

figurar com a nom de l’arxiu.

El treballs també podran presentar-se en un sobre tancat i subjectat a la part posterior del cartell, dins del qual es farà

constar les dades personals, NIA, grup, adreça, data de naixement i telèfon de l’autor/a. L’alumnat d’ESO que cursa

Educació Plàstica i Visual podrà lliurar els seus treballs a les professores de l’assignatura. La resta de l’alumnat d’ESO

lliurarà els seus treballs a les seues tutores o tutors. La presentació d’originals dels alumnes de Cicles Formatius i

Batxillerat s’efectuarà a Vicedirecció (despatx de Direcció) i seran degudament registrats.

6. DATA D’ADMISSIÓ: El termini de presentació finalitzarà el dia 31 de maig de 2021 a les 14h. 7. JURAT: Una

comissió elegirà 10 treballs dels quals eixirà un dels treballs guanyadors. L’altre premi eixirà per votació popular dels

visitants de la pàgina del Facebook de l’Institut (IES El Caminàs Educación) on es pujaran els 10  treballs. La comissió

estarà formada per un membre de l’AMPA, dues professores del departament d’Educació Plàstica  i Visual, un membre

de l’equip directiu i un Cap de Departament .

8. RESOLUCIÓ: La resolució de la votació serà inapel·lable i es farà pública el 4 de juny de 2021. Als/a les

premiats/des se’ls comunicarà el veredicte expressament.

9. DRETS: Els originals guanyadors quedaran en exclusiva propietat de l’IES El Caminàs i seran utilitzats com a portada

i contraportada de l’agenda on s’afegirà la informació relativa al centre i a la seua AMPA. Després d’això, l’IES es reserva

el dret de fer amb els treballs guanyadors l’ús que crega convenient, tot i fent constar els noms dels autors. Els treballs

no premiats podran ser retirats pels seus/es autors/es, prèvia comprovació corresponent, fins el final de setembre de

2021. S’entendrà que renuncien als seus originals aquells/es autors/es que, en aquest termini, no passen a retirar-los, i

podran ser destruïts i/o reciclats.

11. PREMIS: Es lliurarà dos premis de 50€ en forma de xec-regal

12. Els/les concursants/es, pel fet de participar-hi, han d’acceptar les presents bases. Els casos no previstos seran

resolts per la Direcció del Centre, de la manera més adient. El premi podrà ser declarat desert.
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