
PARTICIPANTS

- Alumnes de 3er, 4t, 5é i 6é de Primària o de 1er i 2on de l'ESO 
- Alumnat d'Educació Especial.

PROJECTES 

- El tema dels treballs podrà centrar-se en la figura de S.M. el Rei i 
en el paper de la Corona en l'estructura de l'Estat, o també a la 
figura de SAR la Princesa d'Astúries com a garant de la continuïtat 
institucional.

- En cada treball haurà de figurar el nom del participant i les dades 
de contacte del centre educatiu.

- Es podran presentar projectes analògics en qualsevol format 
(murals, dibuixos, poesies, maquetes, escultures, redaccions...) 
sempre que les mesures no superin 60x60 cm i amb un pes no 
superior a 5 quilos. 

- Es podran presentar projectes digitals en los siguientes formatos: 
Storytelling, Vídeo Musical, Infografía, Robótica, Diseño e 
impresión 3D.

- Les guies pedagògiques estarán disponibles a través de la web 
www.concursoqueesunreyparati.es

- S'oferirà així mateix suport al professorat que vulgui implementar 
els projectes digitals que se suggereixen en les guies.

- Els treballs seran individuals. NO S'ACCEPTARAN TREBALLS EN 
GRUP

PRESENTACIÓ

- Els projectes es podran presentar de dues formes, a través del 
repositori de les web www.concursoqueesunreyparati.es, o bé 
enviant l'original a la següent adreça. Calle Gran Vía, 16 4C, 
28013 Madrid, indicando 40º Concurso ¿Qué es un Rey para ti?.

- L'enviament del treball suposa la cessió a FIES dels drets de 
propietat intel·lectual derivats del treball. FIES es reserva entre 
altres, el dret a la seva publicació total o parcial i a la seva difusió 
per qualsevol mitjà. 

- En cap cas els originals seran retornats.
- No és necessària inscripció prèvia.

TERMINI DE LLIURAMENT

- L'admissió dels treballs serà el 15 de desembre de 2020 al 1 de 
març de 2021.

- FIES es reserva el dret a ampliar el termini en circumstàncies 
excepcionals

DECISIÓ DEL JURAT

- El Jurado, compost per membres del Patronat de la Fundació Institucional 
Espanyola, realitzarà una selecció de treballs finalistes en cada Comunitat o 
Ciutat Autònoma. Posteriorment, triarà un treball guanyador en cadascuna 
d'elles. 

- La fallada serà inapel·lable, i el concurs no podrà ser declarat desert.
- Es declararan 20 guanyadors. Un guanyador per cada Comunitat o Ciutat 

Autònoma més 1 guanyador a nivell nacional en la modalitat d'Educació 
Especial. 

MODALITAT D'EDUCACIÓ ESPECIAL NACIONAL

- Els treballs d'Educació Especial que hagin format part de les exposicions 
autonòmiques, seran agrupats en una exposició privada per al Jurado, amb 
la finalitat de fallar un representant a nivell nacional, que acudirà al costat 
dels altres guanyadors, a l'Audiència amb S. M. el Rei.

EXPOSICIONS AUTONÒMIQUES  

- Els treballs finalistes de cada Comunitat o Ciutat Autònoma seran exposats 
durant un acte organitzat juntament amb la Conselleria d'Educació, on es 
farà lliurament de diplomes i regals a cadascun d'ells.

- En aquest acte es farà públic el nom de l'alumne/a guanyador/a en aquesta 
Comunitat o Ciutat Autònoma.

- La seva data serà comunicada als centres educatius finalistes de Concurs, i 
també es podrà consultar a través de la web.

- Si aquestes exposicions no es poguessin celebrar per motius sanitaris, les 
exposicions es duguessin a terme de manera en línia

PREMIS:

   AUDIÈNCIA AMB LA SEVA MAJESTAT EL REI
- Com en cada edició,  *FIES sol·licitarà a la Casa de S. M. el Rei una 

Audiència amb Don Felipe VI, a la qual assistirà l'autor/a de el treball 
guanyador de cada Comunitat o Ciutat Autònoma, acompanyat del seu 
professor/a.

   VISITA Al PALAU REAL DE MADRID
- Els alumnes guanyadors de cada CCAA, acompanyats pels seus professors 

i familiars, seran premiats amb una visita al Palau Real d'Orient.

   LLIURAMENT DE PREMIS
- Com cada edició *FIES organitzarà un Sopar en la qual s'exposaran els  

treballs guanyadors, a aquest sopar acudiran els guanyadors juntament 
amb els seus professors i familiars. Durant la mateixa tindrà lloc el 
lliurament de diplomes, *estatuillas i regals del nostre patrocinador.

Els centres escolars o professors que desitgin obtenir
més informació sobre el certamen poden dirigir-se a:
FIES, Fundació Institucional Espanyola. C/ Gran Via, 16, 28013 MADRID.
Tel: 91 532 27 28 / concursoqueesunreyparati.es / www.fies.es / fundacion@fies.es


