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4a EDICIÓ DEL CONCURS CURRÍCULUM CREATIU 

“IES COTES BAIXES” 

Des del Departament de FOL, organitzem aquest concurs per veure, potenciar i

valorar la vostra creativitat i imaginació.

Davant el difícil procés de búsqueda d'ocupació, hem d'engegar noves estratègies que ens 

permeten posar en valor les nostres competències, tant personals com a professionals i 

diferenciar-nos dels altres. La nostra imatge de marca comença pel currículum. Volem 

convidar-te a un interessant duel de creativitat. Participa en el concurs, elaborant un 

currículum de la forma més original que se t'ocórrega i en el format que més t'agrade: 

paper, vídeo, web, etc. SORPRÈN-NOS!!!. 

Us animem a que participeu!!! 

CONCURS CURRÍCULUM CREATIU 

«Pot ser dolent, però 
és l'única manera de 
fer una cosa realment 
bona». 

        William Faulkner
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Bases: 

1. Obert a tots els alumnes matriculats en el centre. L’únic requeriment és estar

matriculat en qualsevol nivell educatiu del centre i posar-se en contacte amb qualsevol 

professor del departament de FOL que impartix docència en el centre per a fer un seguiment 

i coordinar els treballs. Els alumnes d’ESO i Batxillerat hauran de posar-se en contacte amb 

Rosalia Ferrero (vicedirectora i professora de FOL) a través del seu tutor/a o algun professor. 

2. El termini de presentació finalitzarà el dia 29 de gener de 2021, i cal lliurar els treballs

al professorat del departament de FOL de forma presencial o telemàtica. 

3. Els treballs lliurats podran ser utilitzats per realitzar una exposició col·lectiva, publicar-se

en la web del centre, en qualsevol xarxa social i/o mitjà de comunicació a efectes de donar-li 

publicitat o repercussió mediàtica. 

El fet de participar en el concurs s’entén com que el participant dona el consentiment tàcit a 

l’esmentat en l’apartat anterior. 

A efectes de no vulnerar la protecció de les dades personals dels participants, es poden 

presentar els currículums amb l’apartat de les dades personals inventades prèvia notificació a 

algun membre del departament de FOL a efectes que quede constància aquesta circumstància 

i no hi hagen confusions amb  l’autoria del treball presentat. En cas contrari, s’entén que el 

participant dona consentiment per publicar els treballs amb les seues dades personals. 

4. Es podrà utilitzar qualsevol tipus de material físic. (cartró, sobres, cartolina, eines

diverses, adhesius, etc.) o material audiovisual. 

5. No podrà resultar guanyadora cap persona que participe amb material que no siga de la

seva autoria o que haja sigut presentat en altres edicions anteriors. 

6. El departament de FOL podrà desqualificar qualsevol participació que puga resultar

ofensiva, discriminatòria, contrària a la moral i bons costums, de mal gust, que vulnere drets 

de tercers o que no s'ajuste estrictament a les bases del present concurs segons el seu propi 

criteri, la qual cosa el participant accepta de manera expressa. 
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7. El concurs podrà declarar-se desert si, segons el parer del jurat, la qualitat dels currículums

rebuts no aconsegueix el nivell exigit. 

8. El jurat estarà format pels membres del departament de FOL i, optatívament, per algun

membre de l’equip directiu, de l'AMPA i/o professor/a del centre. El nombre de membres del 

jurat serà impar per a facilitar els desempats en la concessió dels premis. 

9. La resolució del jurat és inapel·lable i no s'admetran reclamacions o discussions sobre les

decisions que prenga. 

10. El departament de FOL es reserva el dret, segons el seu criteri, de cancel·lar, modificar o

suspendre el concurs. Paralel·lament, també es reverva el dret a verificar l’autoria dels treballs 

presentats a través d’una entrevista o qualsevol altre mitjà que estime oportú. 

11. CRITERIS DE VALORACIÓ. La valoració de les propostes es portarà a terme de forma

quantitativa per cadascun dels ítems establerts i amb un màxim de 10 punts (mínim 0 i màxim 

2,5 per ítem) tal i com es detalla a continuació: 

1. Adequació als continguts, procediments i orientacions del professor de FOL en el mòdul de

FOL. Els alumnes d’ESO i Batxillerat, com no cursen el mòdul de FOL, hauran d’adequar-se 

als continguts i a l’estructura estàndar d’un currículum vitae. 

2. Innovació, creativitat, diferenciació i originalitat

3. Qualitat del format i del contingut

4. Errades ortogràfiques i gramaticals

Premis patrocinats per l'AMPA de l'IES Cotes Baixes: 

CATEGORIA CICLES FORMATIUS  CATEGORIA ESO I FP BÀSICA: 

I BATXILLERAT.  

Primer premi: 100 €.    Primer premi:  75 € 

Segon premi:   75 €.     Segon premi:  50 € 

 Tercer premi:   50 €.   Tercer premi: 25 € 
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