L’IES María Blasco, en col·laboració amb l’Associació de mares i pares d’alumnes, convoca el III
Concurs de Còmic IES María Blasco.
OBJECTIU:
L’objectiu del concurs serà impulsar la creativitat, expressió i incrementar l’interès pel còmic entre
l’alumnat.
BASES:
 Podrà participar tot l’ alumnat de l’IES María Blasco.
 El tema del còmic estarà relacionat amb el Medi ambient l’obra serà original, inèdita i no
premiada en altre concurs o certamen.
 El còmic podrà ser sense paraules o amb paraules escrites en una de les dues llengües
oficials de la Comunitat Valenciana i també pot estar escrit en anglés o francés.
 L’extensió mínima serà d‘un full en A4; la màxima, de tres.
 S’estableixen dues categories:
 Primera categoria :Primer cicle ESO (1r, 2n i 3r ESO).
 Segona categoria: 4t ESO, FPB Batxillerat.
 El còmic es presentarà de forma anònima en un sobre tancat que indique en l’exterior “III
Concurs de Còmic IES María Blasco”. En l’obra no constarà el nom de l’autor/a sinó un lema o
pseudònim.
 Dins del sobre s’adjuntarà un sobre xicotet on posarà en l’exterior el títol de l’obra i dins en
un foli figurarà el lema o pseudònim i les dades del participant : nom i cognoms, grup al qual
pertany i telèfon. Una còpia en format PDF s’enviarà per e-mail a:
concursocomic@iesmariablasco.com
 Per cada categoria hi haurà un premi dotat amb 50 euros.
 El termini de presentació de les obres finalitza el 29 de gener de 2021.
 Els treballs deuran ser lliurats en vice-direcció del Centre.
 El jurat estarà integrat per quatre professors/es de diferents departaments i per un/a
alumne/a del Consell de delegats/es.
 La resolució del jurat serà inapel·lable i podrà declarar els premis deserts concedir-los ex
aequo.
 En juny de 2021 s’emetrà la resolució que serà publicada en el tauler d’anuncis en la pàgina
web del centre.
 Els premis es lliuraran en l’acte de clausura de curs.
Sant Vicent del Raspeig, 10 de desembre de 2020.

