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BASES



Bases del  V Concurs de Dibuix ‘Art a la Foia’
A través d'aquest concurs es pretén fer una modesta aportació al foment de 
l'art com a eina de creixement personal, com a valor social i cultural i dinamit-
zador del pensament crític i creatiu necessari en una societat en la qual cada 
vegada adquireix més importància la innovació. 

Participants: Podran participar en aquest concurs tots els estudiants d'ESO 
i Batxillerat que estiguen cursant els seus estudis en centres de la Comunitat 
Valenciana. Hi haurà dues categories: ESO i Batxillerat. 

Inscripció i presentació de les obres: Les inscripcions i la presentació online 
de les obres es  realitzaran online a través del següent enllaç fins al 5 d’abril: 

La presentació de les obres es farà al formulari d’inscripció, de forma online.  
Es pujaran les imatges de les obres a aquest formulari, indicant en el títol de 
cada imatge el nom, cognoms i curs de l’alumne.

Les inscripcions i presentació de les obres es podran realitzar a títol indi-
vidual o en grup a través d'un professor del centre educatiu en el qual el 
participant estiga matriculat. 

Temàtica i tècnica: Tant la temàtica com la tècnica seran lliures (no s'accep-
ten llenços). Les obres tindran una dimensió màxima d'A3. Només es podrà 
presentar una obra per autor.

Procediment de selecció: El jurat del concurs estarà format per tres profes-
sors del batxillerat d’Arts de l’IES La Foia.

1. De totes les obres enviades de forma online es seleccionaran 20 obres, 10 
de la categoria ESO i 10 de la categoria Batxillerat. D’ aquestes 20 obres es 
seleccionaran als guanyadors. 

2. Si l’obra queda seleccionada, es comunicarà via correu electrònic als pro-
fessors (inscripció de grup) o a l’autor (inscripció individual), i l’obra s’haurà 

d’enviar per correu postal o portar a l’IES la Foia en un termini d’una setmana. 
Haurà d’estar en el centre abans del 29 d’abril. Les obres seleccionades es 
lliuraran fent constar el nom i cognoms, curs, centre i el seu títol en un lloc 
visible de la mateixa (preferentment en el dors).

IES La Foia
C/Sevilla, 2

03440 - Ibi (Alacant)

3. Després d’haver rebut les obres seleccionades, el jurat es tornarà a reunir 
per a seleccionar les obres guanyadores. Se’ls comunicarà als professors 
(inscripció de grup) o a l’autor (inscripció individual) la decisió del jurat via 
correu electrònic.

4. Les obres es retornaran de la mateixa forma que han estat enviades. 

Premis: El premi no podrà ser considerat desert. No podran ser premiades 
obres que ja hagen estat premiades en anteriors edicions d’aquest concurs.

Hi haurà dues categories ESO i Batxillerat. El jurat farà una selecció de 20 
finalistes entre aquestes dues categories, entre els quals es seleccionaran un 
primer premi d’ESO i un primer premi de Batxillerat, un segon premi d’ESO i 
un segon premi de Batxillerat i un accèssit de Batxillerat o d’ESO.

- El primer premi ESO i Batxillerat constarà d'una tauleta gràfica Wacom, lot 
de llibres i la publicació de l'obra en la revista del centre.
- El segon premi ESO i Batxillerat constarà d'un lot de llibres, material d’art i 
la publicació de l'obra en la revista del centre.
- Un accèsit (o d’ESO o de Batxillerat) constarà d’un lot de llibres i la publica-
ció de l’obra en la revista del centre.

Tant les obres premiades com les finalistes seran exposades en l'IES La Foiaal 
mes d’abril. S’informarà els guardonats de cóm es realitzarà l’entrega de pre-
mis, que serà de forma presencial. 
L’IES La Foia no es responsabilitza dels danys o pèrdues que pogueren 
afectar les obres, però posarà la màxima cura en la conservació i custòdia 
d’aquestes. 

La participació en la convocatòria implica la total acceptació de les presents 
bases.
Qualsevol dubte es pot consultar en el correu  mariabeldadibujo@gmail.com 
o trucant al telèfon 966 527 690 i preguntant per Maria Belda.

https://docs.google.com/forms/d/1udDMrB9xSSKI-
TvrrauYS-kQOEj-XfYCg2TZe63E9kls/prefill


