CONCURS de DISSENY de la PORTADA
de l’AGENDA del proper curs
BASES
1. OBJECTIU
Aquest concurs té com a finalitat triar el disseny de portada de l'agenda del proper curs escolar
18/19 del nostre institut.
2. PARTICIPANTS
Es podrÀ presentar tot l’alumnat matriculat el curs 2017-18 a l’Institut Pla de les Moreres.
3. CATEGORIES
S'estableix una categoria única: de 1r ESO a 2n BTX.
4.TÈCNICA i FORMAT
El disseny podrà ser realitzat en qualsevol tècnica plana que pugui ser impresa i sobre un format A4.
5. TEMA
"El meu institut. Així el veig, així el sento"
6. PRESENTACIÓ
Els treballs es presentaran en un sobre tancat que es lliurarà a consergeria. A l’interior del sobre
caldrà posar-hi un paper on constin el nom complert i el curs/grup.
Data límit de presentació: divendres, 8 de juny.
7. JURAT
Estarà format pels membres de la junta de l'AMPA de l'Institut Pla de les Moreres i una representació
del claustre de professors/es del mateix centre.
La decisió del jurat es farà pública durant la setmana de l’11 al 15 de maig de 2018.
8è. PREMI
El/la guanyador/a del concurs, a més de poder veure el seu dibuix a la portada de l'agenda del curs
18/19, serà obsequiat/da amb un val de 30€ per material educatiu.
9. ELS DIBUIXOS
El dibuix guanyador quedarà en propietat de l'AMPA . La resta de treballs participants seran retornats
als seus propietaris.
L'AMPA es reserva el dret de quedar-se amb altres treballs que destaquin per la seva qualitat, per tal de
poder-los fer servir amb altres finalitats diferents a les d'aquest concurs. Aquest altres treballs no seran
premiats però l'AMPA podria plantejar-se donar una gratificació als/les autors/es d'aquest dibuixos.
10. EXPOSICIÓ
Es farà una exposició amb tots els dibuixos en un espai a determinar per la direcció al mateix centre.
11. DEVOLUCIONS
Els treballs no premiats seran retornats als/les seus/ves autors/es
12. RESOLUCIÓ FINAL
El jurat resoldrà qualsevol incidència que pugui produir-se. Aquesta serà irrevocable. El fet de participar
en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
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