IES MADINA MAYURQA
C/ Miquel Arcas, 4
07010 - Palma de Mallorca

CONCURS PER A LA PORTADA DE L'AGENDA ESCOLAR DEL CURS
2019-2020
Es convoca a tots els alumnes de l'IES Madina Mayurqa al concurs per a
l'elaboració de la portada de l'agenda escolar del curs 2019-20
BASES:
1. Podeu presentar una obra gràfica amb la tècnica del dibuix, pintura,
collage, fotografia o una tècnica mixta.
2. La feina s'ha de presentar en tamany foli en format paper o arxiu jpg, i
heu de tenir en compte que l'orientació ha de ser en vertical.
3. L'obra no ha d’incloure lletres ni títols ( excepció del curs escolar i el nom
del centre)
4. El tema es el meu institut.
5. La data límit de presentació és el divendres 5 d’abril de 2019
6. Els originals es presentaran a la secretaria del centre dins d’un sobre
tancat amb un altre sobre petit a dins on figurin el nom i llinatges, curs i
grup de l’autor/a, o per correu electrònic a l’adreça del centre
secretaria@iesmadinamayurqa.net
7. Totes les feines seran exposades a l’aula virtual del centre i l'elecció es
farà per votació.
8. Haureu també d’enviar una versió de l’obra en les següents mides
d’arxiu: :
Capçalera Twiter: 1.500 X 500 px
Capçalera Facebook: 851 X 310 px
Les imatges poden ser més grans, però han de mantenir aquestes
proporcions.
El concurs està patrocinat per l’AMIPA. L'alumne/a guanyador/a obtindrà un
premi de 60€ per a la portada de l’agenda, el 2n i 3r finalistes serán les
capçaleres del twitter i el Facebook del centre amb un premi de 20 € per cada
un d’ells.
L’obra original quedarà al centre i serà utilitzada com a portada de l'agenda
del curs 2019-2020 i el 2n i 3r finalistes per a les capçaleres de les xarxes
socials del centre.

