IV CONCURS DE DIBUIX FRAN GALLEGO
En record del nostre estimat professor de Dibuix, l'IES Henri Matisse convoca el quart concurs de

DISSENY DE LA PORTADA DE L'AGENDA ESCOLAR

«ESTIMA COM VULGUES»
Bases del concurs:
1. Està dirigit a l'alumnat de d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, matriculat en el curs 2018-2019 en
el nostre centre.
2. El lema serà «Estima com vulgues» i el dissenys han de ser originals i inèdits.
3. Hi haurà tres categories: Cat. 1: Alumnat de 1 r i 2n d’ESO – Cat. 2: Alumnat de 3 r i 4t d’ESO – Cat.
3: Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius.
4. La tècnica serà lliure (llapis, ceres, gouache, acrílic, collage, fotografia, edició digital, ...)
5. Format de presentació: Els treballs es presentaran en paper. Si l'original és un treball digital es
presentarà una còpia impresa. A més, una vegada resolt el concurs, els treballs guanyadors
s'hauran de presentar en format digital amb una resolució mínima de 300 x 300 punts per pulgada.
6. Mesures: A4 horitzontal, dividit en dues parts iguals (A5). La part esquerra correspondrà a la
contraportada de l'agenda. La part dreta correspondrà a la portada de l'agenda.
7. La portada i contraportada hauran de tindre necessàriament els següents textos i elements:
IES Henri Matisse
C/ Enric Valor S/N
Tel. 96 120 62 80 – Fax: 96 120 62 81
46022622@gva.es
www.ieshenrimatisse.es
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Contraport.

Portada

Logotip del centre.
AGENDA ESCOLAR
Curs 2019-20
Educació Secundària Obligatòria
Alumne: _________________

El logotip del centre es pot descarregar a la pàgina web www.ieshenrimatisse.es
8. Presentació dels treballs: El treball en paper es presentarà en l'Administració de l'Institut, en un sobre
d'A4 tancat; amb un lema escrit en la seua part frontal. Dins d'este sobre es posarà:
•

El treball en paper, sense signar.

•

Un sobre d'A5 amb el mateix lema escrit al frontal. Dins del sobre figuraran les dades de
l'alumne/a: Nom i cognoms, adreça, telèfon i curs.

9. Termini de presentació: Fins al dimecres, 7 de maig de 2019.
10. Premis:
•

Millor treball Cat 1 .- 1r i 2n d’ESO: 50 € en material escolar.

•

Millor treball Cat 2 .- 3r i 4t d’ESO: 50 € en material escolar.

•

Millor treball Cat 3 .- Batxillerat i CCFF: 50 € en material escolar.

11. D’entre els treballs premiats, el jurat seleccionarà un per a ser portada i contraportada de l'agenda
escolar del curs 2019-20. A l'agenda apareixerà el nom de l’autor o autora
12. El jurat estarà format per professorat del centre.
13. El fallo del jurat es publicarà divendres 15 de maig de 2019.
14. Els treballs presentats no seran restituïts. En participar, l'alumne afirma que el treball es original i
individual i que es l'únic propietari. La participació en el concurs implica la cessió a L'IES Henri
Matisse dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres
presentades.

