XXXa Convocatòria del Concurs
PREMIS AMPA CURS 2016/17

BASES GENERALS:
1. L’Associació de Mares i Pares de l’IES Pare Vitòria convoca els
següents premis:
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 Els premis de Poesia, Narrativa Breu, Investigació i
Fotografia, per als cursos de 1r, 2n, 3r, i 4t d’ESO.
 Els premis de Poesia, Narrativa Breu, Investigació i
Fotografia, per als cursos de Batxillerat i Cicles Formatius.
 El premi per al Logo identificatiu per al Club Esportiu Pare
Vitòria, per als cursos d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
 El premi de Projecte tecnològic per a 1r, 2n, 3r, i 4t d’ESO.

Hi haurà dos premis per cada gènere i per cada nivell, excepte per
al Logo del Club Esportiu i per al Projecte tecnològic que constarà
d’un sol premi.





Nivell ESO.
Nivell Batxillerat i Cicles Formatius.
Logo Club Esportiu Pare Vitòria.
Projecte tecnològic.

L’AMPA es reserva el dret de declarar deserts els premis.
Les obres que opten a qualsevol dels Premis convocats, s’hi podran
presentar tant en valencià com en castellà.
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Els premis constaran d’un xec per a un establiment local (per
determinar) valorats en:
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 1r premi de Poesia:

50 €

 2n premi de Poesia:

25 €

 1r premi de Narrativa Breu:

50 €

2n premi de Narrativa Breu:

25 €

 1r premi d’Investigació:

50 €

 2n premi d’Investigació:

25 €

 1r premi de Fotografia:

50 €

 2n premi de Fotografia:

25 €

 Un premi al Logo Club Esportiu Pare Vitòria: 50 €
 Un premi al Projecte tecnològic

50 €

2. Podran concursar solament els alumnes de l’IES Pare Vitòria que
hi estiguen matriculats el present curs escolar 2016/17.
3. Les obres concursants a qualsevol dels premis, hauran de
presentar-se abans del 20 d’abril de 2017 a la secretaria de l’IES,
caldrà fer constar el premi al qual opten i el curs.
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.
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5. Els treballs de poesia, narrativa breu i investigació es presentaran
per duplicat i mecanografiats. També s’hi podran presentar amb
suport informàtic.
6. El jurat estarà format per les persones que oportunament designarà
l’Associació de Mares i Pares i per professors del centre.
7. La Revista Eines de l’IES Pare Vitòria, es reserva el dret de
publicar les obres presentades.
8. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes
bases.
9. El tema dels diferents treballs serà lliure, excepte el de Fotografia.
10. El lliurament de premis es realitzarà l’últim dia lectiu (fi de curs).
En cas de no estar presents els premiats, tindran 30 dies per
contactar amb l’AMPA i recollir els premis.
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11. L’AMPA queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no
prevista en les bases.

BASES ESPECÍFIQUES.
POESIA
1. L’extensió serà lliure.
2. S’admetrà la prosa poètica.

NARRATIVA BREU
1. L’extensió serà lliure.
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INVESTIGACIÓ
1. Tema lliure.
2. El treball podrà estar realitzat en equip.
(El premi es repartirà entre els membres de l’equip)

FOTOGRAFIA
1. La fotografia s’ha de presentar en paper fotogràfic proporció 20x25,
pegada sobre una superfície rígida de 30x40 cm i amb un títol o ressenya.
2. Color o B/N
3. Sols 1 fotografia per participant.
4. Tema: “Climatologia”.
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LOGO IDENTIFICATIU PER AL CLUB ESPORTIU PARE
VITÒRIA
El logo ha d’estar realitzat en un format de paper de 21x25 cm i
sobre una superfície rígida.

PROJECTE TECNOLÒGIC.
El projecte ha d’estar coordinat pel departament de tecnologia
corresponent al curs del participant.

Alcoi 9 de gener de 2017
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