2n CONCURS DE CARTELLS 8 de març
BASES DEL CONCURS
L’Institut Guindàvols, a través del Departament de Tecnologies, convoca el Segon
Concurs de Cartells commemoratius del 8 de març, Dia internacional de les dones,
per al 2011, per tal de motivar i incentivar la visualització de la participació de les dones
en tots els àmbits de la societat, com un pas més en el procés cap a la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
US ANIMEM A PARTICIPAR-HI!
Les bases:
1. Es tracta de dissenyar un cartell commemoratiu del 8 de març, Dia internacional
de les dones, per al 2011.
2. La imatge haurà de fer referència a Què celebrem cada 8 de març, Dia
internacional de les dones.
3. La tècnica haurà de ser utlitzant eines informàtiques i el cartell haurà d’incloure la
frase: 8 de març. Dia internacional de les dones 2011.
4. El cartell es presentarà en suport paper rígid (cartolina) i en format A3, amb una
etiqueta al revers on es farà constar el pseudònim utilitzat.
5. Hi podrà participar qualsevol alumne/a matriculat al centre, dintre de la categoria
que li correspongui:
Categoria A: 1r i 2n ESO
Categoria B: 3r i 4t ESO
Categoria C: Batxillerat i Cicles formatius..

6. El treball durà un sobre petit, grapat, que portarà a l’exterior el pseudònim de l'autor
o autora i la categoria a la que correspon; a l'interior hi figuraran les dades personals
de l'autor o autora.
7. Els originals s’hauran de dipositar a la Consergeria del centre fins al dia 25 de
febrer, en què quedarà tancat el termini de presentació de treballs.
8. Criteris de valoració: Les persones membres del jurat tindran en compte el disseny
i la fidelitat a la temàtica proposada, l'originalitat, l’'impacte mediàtic i la incorporació
d’aspectes innovadors.
9. Premis i jurat: Hi haurà per a cadascuna de les categories un únic premi, per valor
de 50 euros. Si es dóna el cas que els treballs presentats no es troben a l'alçada
quant a qualitat, el premi podrà ser declarat desert. El jurat estarà format per
membres de la comunicat educativa i del món de les lletres i el seu veredicte serà
inapel.lable.
El lliurament de premis es farà en un acte solemne que se celebrarà aprofitant el dia de
lliurament del premi del concurs literari Carme Ribes. Fins llavors els treballs presentats
s’exposaran al primer pis del centre.

