BASES DEL CONCURS DE CARTELLS
JOCS FLORALS 2014
El Centre de Formació d'Adults Vallès convoca concurs de cartells per al
certamen literari dels JOCS FLORALS de 2014.
1.- PARTICIPANTS
Pot participar-hi tot l’alumnat del CFA Vallès.
2.- TEMA
Cartell oficial del Jocs Florals del CFA Vallès, amb motiu de la Diada de Sant
Jordi.
3.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
• El cartell ha de contenir les paraules “Jocs Florals”, “Sant Jordi 2014” i “CFA
Vallès”.
• La tècnica és lliure: dibuix, pintura, collage...
• Es pot realitzar a mà o bé amb un programa de dibuix d'ordinador, sempre i
quan la composició sigui original i no una còpia.
• El contingut del cartell s'ha d'inspirar en motius que facin referència a la
Diada de Sant Jordi, tant pel que fa a la seva vessant literària com a la
seva vessant de llegenda.
• El suport sobre el que s'ha de presentar el treball està en funció de la tècnica
que s'utilitzi, s'admet qualsevol tipus de suport (paper A4, A3, cartró,
digital...).
• La data màxima de presentació dels cartells és el divendres 14 de març
(prorrogada fins al 20 de març). Els treballs presentats més tard
d'aquesta data no entraran a concurs.
• Els treballs no poden dur signatura. Cal signar-los amb un pseudònim a la
part posterior. Es lliuraran acompanyats d'un sobre tancat amb el
pseudònim escrit en el sobre i a dins un full con figuri el nom i cognoms
de l'autor/a.
4.- VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El jurat estarà format per membres del claustre de professors del CFA Vallès.
Hi haurà un únic premi que es publicarà a la portada de la revista que el CFA
Vallès editarà amb els treballs literaris de l’alumnat amb motiu de la diada de
Sant Jordi.
El premi consistirà en un lot de llibres.
La data i el lloc de lliurament es realitzarà el dia 23 d'abril a la Sala d'Actes del
Centre.

	
  

