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XVI CONCURS DE PINTURA I FOTOGRAFIA 
CASA DE L’ALUMNE 

INSTRUCCIONS 
 

El termini de presentació de les obres estarà obert des del 9 d'abril de 2020. Donades les 
circumstàncies d'emergència sanitària causades pel COVID-19 està previst ampliar el termini i 
en breu es comunicarà la data. 

Podrà presentar-se l'alumnat matriculat oficialment en qualsevol dels graus, màsters, i programes 
de doctorat de la Universitat Politècnica de València. 

 

1r - REALITZA L'OBRA 

Has de tenir en compte el tipus de format requerit en les bases:: 

- En la categoria de fotografia, les obres han de tenir com a màxim les dimensions d'un 
A3 (297x420 mm) i com a mínim d'un A4 (210x297 mm) 
 

-  En la categoria de pintura, l'obra no haurà de mesurar menys de 50 cm en el seu 
costat menor, ni més de 100 cm en el seu costat major. 

 
Les obres presentades hauran d'estar muntades sobre un suport rígid tant en la categoria de 
fotografia (ploma, fórex, etc.) com en la categoria de pintura (bastidor, taula de fusta, etc.). 
 
En la categoria de fotografia, es podrà presentar una sèrie fotogràfica composta d'un màxim de 
2 fotografies. 

 

2n - SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ 

Emplena la sol·licitud adjunta en les bases:  

(https://casadelalumno.blogs.upv.es/files/2020/02/bases_XVI_val.pdf) 

Hauràs d'emplenar dues còpies. 
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3r - PRESENTA LA SOL·LICITUD 

Hauràs de presentar la sol·licitud en: 

- CAMPUS DE VERA: Registre General de la UPV (edifici 3F, ubicació exacta: 
http://www.upv.es/plano/plano-2d-va.html )  

- CAMPUS DE GANDIA: Escola Politècnica de Gandia (Carretera de Natzaret-Oliva 
del Grau) 

- CAMPUS D'ALCOI: Escola Politècnica d'Alcoi (Plaza Ferrandiz i Carbonell s/n) 

O mitjançant un registre electrònic en:  

 - https://administracion.gob.es/ 

 - https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inicio 

 

4t - REFERÈNCIA DE L'OBRA 

En presentar l'obra en qualsevol dels punts a dalt indicats obtindràs un número de referència 
(XXX-XXX) que hauràs d'escriure en el revers de la teua obra, preferiblement en la zona superior 
dreta. 

En el cas de presentar una sèrie de fotografies, a més del número de referència, també haurà 
d'indicar-se en el revers de les obres l'ordre de les mateixes (1/2 per a la primera, 2/2 per a la 
segona). 

Aquesta serà l’única dada de l'alumna o alumne que apareixerà en l'obra. 

 

5è - EMBALATGE DE L'OBRA 

Totes les obres, independentment de la categoria en la qual vagen a ser presentades, hauran 
d'embalar-se adequadament amb la finalitat de protegir-les de possibles danys. 

-  Per a la categoria de fotografia, les obres hauran de presentar-se a l'interior de sobres. 
 

-  Per a la categoria de pintura, les obres hauran de presentar-se embalades amb paper 
de bambolles o paper kraft. 

 

Escriu la referència i el títol de l'obra sobre l'embalatge, preferiblement en la zona superior dreta. 
No escriure dades personals. 
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6è - PRESENTA L’OBRA 

Per a finalitzar el procés d'inscripció al XVI Concurs de Pintura i Fotografia Casa de l'Alumne, 
acudeix al Punt d'Atenció de la Casa de l'Alumne (Campus de Vera) o a les dependències de la 
Casa de l'Alumne dels Campus de Gandia i Alcoi durant els horaris d'obertura establits i presenta 
el següent: 

- L'obra o les obres degudament embalades i amb la referència escrita tant en el seu 
revers com en l'embalatge. 
 

- La sol·licitud d'inscripció registrada. 
 

- Una fotocòpia del carnet d'estudiant UPV. 
 

En el Punt d'Atenció es desembalarà l'obra per a comprovar la informació escrita i les mesures 
de l'obra i s'embalarà novament.  

La documentació presentada es guardarà en un sobre (proporcionat per la Casa de l'Alumne) 
amb la referència escrita en el seu exterior i solo s'obrirà després de la fallada del jurat. 

Una vegada realitzades les comprovacions, es farà lliurament d'un justificant de recepció. 

 


