ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL . CIF-G98472624 . carrer San Ramón, 14–2, 46003 – València - València . Inscrita en el Registre de Associacions de la Comunitat Valenciana Secció PRIMERA amb el nº CV-01-050801-V

Concurs de dibuix
DIBUIXA la MiCe
la meua pel.li preferida
Des de la MiCe encetem una nova proposta de treball i diversió sempre
amb la mirada atenta al cinema, l'educació i l'ús de l'audiovisual en
àmbits educatius.
És el nostre desig arribar a tot l'alumnat valencià i sabem que eixa
proposta sols es pot dur a terme utilitzant tots els mitjans de motivació
que tenim a l'abast. Els Centres Educatius sou els principals protagonistes
del que serà la gran pantalla, la 7a MICE 2019, cap el seté somni al
mes de febrer de 2019.
És per això que vos animem a participar-hi i a gaudir d'aquesta concurs
i de la nova edició de la MICE 2019, amb els següent

BASES
01-Àmbit del concurs
Podran participar tots els centres educatius d’Infantil i Primària de la
Comunitat Valenciana que així ho desitgen i hagen fet la corresponent
inscripció.
02-Categories
S'estableixen 2 categories
a- Educació Infantil
b- Educació Primària
Els col·legis que tinguen Educació Infantil i Educació Primària podran
entregar-ne un finalista per cada etapa educativa.
03-Tema del dibuix
La meua pel·li preferida
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Desenvolupament del concurs.
FASE ALS CENTRES EDUCATIUS
04-Inscripció
Cal inscriure oficialment al Concurs DIBUIXANT La MiCe, la meua pel·li
preferida omplint la butlleta d’inscripció.
Pots accedir directament clicant BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ o accedint
per el web del festival www.micevalencia.com

05-Descarrega de la Plantilla de dibuix
El centre educatiu ha de descarregar la plantilla de dibuix en format
A4 i fer fotocopies per cada alumne que vullga participar (cada alumne
ha d’omplir-la amb les seues dades: nom i cognoms, curs i centre
educatiu). La pots descarregar clicant DESCARREGA PLANTILLA o
accedint pel web del festival www.micevalencia.com
06-Dibuix
Cada alumne ha de dibuixar sobre la plantilla subministrada un dibuix
de la seua pel·lícula preferida. La tècnica i composició de dibuix és
lliure.
El període de dibuix es desenvoluparà fins al 20 de novembre de 2018.
07-Elecció de guanyador per Centre i Etapa
Del 20 fins al 30 de novembre de 2018 cada centre educatiu (infantilPrimària) escollira un dibuix guanyador per Etapa. El mètode d’ elecció
dins de cada centre educatiu es lliure (votació del alumnat, mestres,
pares/mares, claustre, consensuat...).
08-Enviament
Fins al 1 de desembre de 2018 es faran arribar els dibuixos
guanyadors a la seu del festival MiCe, a la següent adreça postal:
FESTIVAL MiCe. A.C. Jordi el Mussol
Carrer SANT RAMÓN, 14 – 02
46003 VALÈNCIA (VALÈNCIA)
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FASE EXPOSICIÓ I VOTACIÓ DEL PREMI DEL PÚBLIC
09-Exposició
Els dibuixos enviats estaran exposats del 7 de gener fins al 8 de febrer
de 2019 en un Museu o Sala d'exposicions que s'anunciarà més
endavant. Seran visitables per l'escoles i pel públic en general.
10-Elecció de Premiats
En aquesta exposició hi haurà una bústia i paperetes de votació. Tots
els assistents podran votar, una sola vegada per etapa educativa, al
dibuix que consideren més bonic.
Els dibuixos que obtinguen més vots vàlids es consideraran
guanyadors dels Premi del Públic per etapa.

PREMIS DEL CONCURS
11-Premis
Se estableixen el següents Premis:
-1er Premi Secció Infantil (elecció per Jurat MiCe)
-1er Premi Secció Primària (elecció per Jurat MiCe)
-Premi del Públic Secció Infantil
-Premi del Públic Secció Primària
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ENTREGA DE PREMIS
12-Entrega de premis
Dins de la Cerimònia de Cloenda de la VII MiCe 2019, el dissabte 23
de febrer de 2019, es farà entrega dels premis als guanyadors.
El Lloc de la Cerimònia de Cloenda s'anunciarà més endavant.
13-La interpretació d'aquestes
Serà competència exclusiva de l'ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL
MUSSOL com a organitzadora de la MiCe 2019 (7a Mostra
Internacional Cinema Educatiu).

València 11 de setembre de 2018

Rafael Latre Andrés
Josep M. Arbiol Carmen
Secretari
Associació Cultural Jordi el Mussol
President
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