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Concurs de dibuix
DIBUIXANT la MiCe, la meua pel·li preferida
Des de la MiCe continuem amb la 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 aqueixa
proposta només 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 pantalla gran, dins de la celebració del Festival
Internacional MiCe 2022, (10a Mostra Internacional Cinema Educatiu)
que tindrà lloc a València, Madrid, altres poblacions i centres educatius
de l'Estat espanyol del'19 de setembre al 2 d'octubre de 2022.
És per això que us animem a participar i a gaudir d'aquest concurs i de
la nova edició de la MiCe 2022, amb las següents

BASES
1.

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.

2.

Categories
S'estableixen 4 categories
•
•
•
•

Educació
Educació
Educació
Educació

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r i 2n
Primària: 3r i 4t
Primària: 5é i 6é

Els col·legis podran entregar-ne dos dibuixox finalistes per cada
categoria
3.

Tema del dibuix
La meua pel·li preferida
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Desenvolupament del concurs.
FASES ALS CENTRES EDUCATIUS
4.

Inscripció
Cal inscriures'oficialment al Concurs DIBUIXANT La MiCe, la meua
pel·li preferida omplint el butlletí d'inscripció.
Pots accedir directament clicant BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ o accedint
pel web del festival www.micevalencia.com

5.

Descàrrega de la Plantilla de dibuix
El centre educatiu ha de descarregar la plantilla de dibuix en format
A4 i fer fotocòpies per a cada alumne que vulga participar (cada
alumne ha d'omplir-la amb les seues dades: nom i cognoms, curs i
centre educatiu). La pots descarregar clicant DESCÀRREGA
PLANTILLA o accedint pel web del festival www.micevalencia.com

6.

1a FASE 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 6 de
maig de 2022.

7.

2a FASE Elecció de guanyador per Centre i Etapa
Del dia 9 al 13 de maig de 2022 cada centre educatiu (infantilPrimària) triarà dos dibuixos seleccionats per cada categoria. El
mètode de elecció dins de cada centre educatiu és lliure. (Votació de
l'alumnat, mestres, pares/mares, claustre, consensuat...).

8.

Recollida
Del dia 16 al 17 de maig de 2022 l'Associació Cultural Jordi el
Mussol enviarà un missatger al centre educatiu, prèvia comunicació
amb el centre, per a recollir els dibuixos seleccionats. Per favor no
enviar per correu ordinari, el servei de correus no tracta les cartes
com a obres d'art.

9.

Escanejat/maquetació/impressió
Del dia 18 al 29 de maig de 2022 l'Associació Cultural Jordi el
Mussol escanejarà els dibuixos enviats, maquetarà i imprimirà els
panells per a l'exposició en centres educatius.

10. Enviament de l'exposició
Del dia 30 al 31 de maig de 2022 l'Associació Cultural Jordi el
Mussol enviarà els panells per a l'exposició en centres educatius.
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EXPOSICIÓ I VOTACIÓ JURT JOVE I JURAT PROFESSIONAL
11. 3a FASE Exposició. Premi Jurat Jove.
Amb els dibuixos seleccionats per cada centre educatiu i recollits per
la MiCe, es realitzaran uns panells que s'exposaran en els centres
participants del dia 1 al 17 de juny de 2022.
Els alumnes i personal docent, de cada centre, realitzaran una
votació secreta d'entre els dibuixos exposats indicant en cada
papereta de votació el millor dibuix de cada secció.
La MiCe subministrarà a cada centre participant en les exposicions i
votacions els panells de l'exposició, urnes, paperetes i actes de
votació.
12. 4a FASE enviament de resultats
Els resultats s'enviaran a la MiCe del 20 al 24 de juny de 2022 al
següent correu electrònic secretaria@festivalmice.com
La MiCe farà un recompte ponderat dels vots i donarà com a resultat
els guanyadors del premi del Jurat Jove de cada secció.
13. Premi del Jurat Professional
L'Associació Cultural Jordi el Mussol triarà un jurat format per
il·lustradors i dissenyadors professionals. Atorgarà un premi del
Jurat Professional per cada secció.
PREMIS DEL CONCURS
14. Premis
S'estableixen el següents Premis:
a) Premies Jurat Professional MiCe:
• Premi Secció Infantil
• Premi Secció Primària 1° i 2°
• Premi Secció Primària 3° i 4t
• Premi Secció Primària 5° i 6°
b) Premies Jurat Jove:
• Premi Secció Infantil
• Premi Secció Primària 1r i 2n
• Premi Secció Primària 3r i 4t
• Premi Secció Primària 5é i 6é

X *MiCe 2022

www.micevalencia.com secretaria@festivalmice.com micesecretaria@jordielmussol.com

P*á*gina 3 de 4

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

LLIURAMENT DE GUARDONS
15. Els guardons s'entregaran en la Gala de Cloenda i Lliurament de
Premis de la MiCe 2022 el dia 2 d'octubre de 2022. El lloc i l'hora
de la Gala la podreu trobar en la web del festival MiCe:
(www.micevalencia.com).
INTERPRETACIÓ
16. La interpretació d'aquestes bases serà competència exclusiva de
l'ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL com a organitzadora de
la MiCe 2022 (10a Mostra Internacional Cinema Educatiu).

València, 1 de febrer de 2022

Associació Cultural Jordi el Mussol
Rafael Latre Andrés
Secretari
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