BASES GENERALS

5. Els treballs de poesia, narrativa breu, periodisme i asssaig i investigació es presentaran per triplicat, a doble espai i per una sola cara. També s’hi podran presentar amb
suport informàtic. La fotografia en suport de paper tamany 19x 22cm aprox.

1. L’Associació de Mares i Pares de l’IES Pare Vitòria convoca els
premis de Poesia, Narrativa Breu, Còmic i Fotografia sobre “Paisatge urbà i paratges naturals d’Alcoi” , per als cursos de 1r i 2n
d’ESO i els premis de Poesia, Narrativa Breu, Còmic, i Fotografia
“Paisatge urbà i paratges naturals d’Alcoi”per als cursos de 3r i 4t d’ESO i PQPI.

6. El jurat estarà format per les persones que oportunament designarà l’AMPA.

Per a 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius convoquem els premis de Poesia, Narrativa Breu, Periodisme, Assaig i Investigació i Fotografia sobre “Paisatge urbà i paratges
naturals d’Alcoi”.

9. El tema dels diferents treballs serà lliure, excepte el de Fotografia, el tema del qual
serà enguany: Paisatge urbà i paratges naturals d’Alcoi

Hi haurà dos premis per cada gènere i per cada cicle: Primer cicle d’ESO, Segon cicle
d’ESO i PQPI, Batxillerat i Cicles Formatius.
Enguany es convoca un premi especial per a la realització d’un cartell publicitari que
anuncie el propers Premis AMPA 2012. Hi podran participar tots els nivells; el format
és lliure.
Les obres que opten a qualsevol dels premis convocats, s’hi podran presentar tant en
valencià com en castellà. La dotació dels premis serà la següent:
• 1r premi de Poesia: 50€		
• 2n premi de Poesia: 25€
• 1r premi de Narrativa Breu: 50€
• 2n premi de Narrativa Breu: 25€
• 1r premi de Còmic: 50€		
• 2n premi de Còmic: 25€
• 1r premi de Fotografia: 50 €		
• 2n premi de Fotografia: 25€
• 1r premi de Periodisme: 50€		
• 2n premi de Periodisme: 25€
• 1r premi d’Assaig i Investigació: 50€ • 2n premi d’assaig i investigació: 25€
• Un premi al cartell publicitari Premis AMPA 2012: 50€

7. La Revista Eines de l’IES Pare Vitòria, es reserva el dret de publicar les obres premiades.
8. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

10. Els perticipants no premiats rebran un detall de l’AMPA en l’acte de lliurament de premis.

BASES ESPECÍFIQUES
POESIA

1. La versificació serà lliure, s’admetrà la prosa poètica.
2. l’extensió, entre 50 i 100 versos.

NARRATIVA BREU
1. D’extensió lliure.

ASSAIG I INVESTIGACIÓ

1. L’extensió mínima serà de 10 folis.
2. El treball podrà estar realitzat en equip.

CÒMIC

2. Podran concursar solament els alumnes de l’IES Pare Vitòria que hi estiguen matriculats el present curs escolar 20010/2011.

1. Tema lliure.
2. L’extensió mínima serà de 30 vinyetes.
3. El format DIN A-4

3. Les obres concursants a qualsevol dels premis hauran de presentar-se abans del 9 de
maig de 2011 a la secretaria de l’IES, caldrà fer constar el premi al qual opten i el curs.

PERIODISME

4. Els originals hauran de ser inèdits i sense signatura, solament amb un lema o
pseudònim.
En sobre a banda, degudament tancat, figurarà el nom, cognoms, curs, adreça
i telèfon de l’autor/a i fora del sobre només el lema corresponent.

1. Reportatge periodístic. Podrà ser realitzat en equip.
2. L’extensió mínima serà de quatre cares (dos fulls) i el format serà DIN A-4.
3. Es podrà utilitzar material fotogràfic, amb un màxim de dues fotos de 10x15 cm.

FOTOGRAFIA

1. La fotografia s’ha de presentar en format de paper.
Alcoi, 24 de febrer de 2011
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