
 

CONCURS DE PRESENTACIONS 2013 

 
 

Junta Local Fallera CONVOCA el CONCURS DE PRESENTACIONS FALLERES 
2013 d’acord amb les següents NORMES: 
 

1.- En aquest concurs poden participar totes les comissions falleres d’Alaquàs. 
 
2.- Aquest concurs està dirigit a les presentacions de la Fallera Major de la 
comissió. En cas que la presentació siga conjunta sols participarà la presentació 
dels majors. 
 
3.- Per participar cal comunicar-ho per escrit a la Junta Local Fallera abans del 
dia 29 d’octubre de 2012 (última reunió de Junta Local abans de començar les 
presentacions d’enguany). 
 
4.- El jurat d’aquest concurs serà aliè a JLF. Per a participar en aquest concurs 
cada comissió deurà aportar un membre per anar a fer de jurat a un altra població.  
L’incumpliment d’aquest punt suposa la no participació en aquest concurs. 
 
5.- El jurat ha d’assistir a tot l’acte entenint que l’acte finalitza amb l’Himne 
Regional. En el cas de les presentacions conjuntes, tot i que la part dels infantils 
no es puntuable, el jurat ha d’assistir a l’acte complet.  
 
6.- La valoració de les presentacions es realitzarà d’acord amb les següents 
qüestions: 
 

ORGANITZACIÓ I RITME 

Es tindrà en compte la puntualitat, que el ritme siga adequat, que no s’acumule 
personal en la passarel·la, que no hagen aturades innecesàries i altres elements 
que puguen influir en el desenvolupament correcte de l’acte.  
 

MÚSICA 

La música haurà d’estar en consonància amb la presentació i podrà alternar la 
música tradicional valenciana amb altres de qualsevol tipus. 
 

ARGUMENT 

Es valorarà l’originalitat de la idea i la consistència temàtica de la presentació. 
 

DECORATS 



 

Es valorarà els elements decoratius de la presentació, que hauran de ser 
consonants amb l’argument. 
 

EXALTACIÓ 

Es valorarà la manera en què dins de l’acte s’enalteixca la figura de la Fallera 
Major. 
 

APOTEOSI 

Es valorarà la manera en que es dona pas a l’apertura del teló, com es realitza i la 
disposició de la Fallera Major i falleres de la comissió en l’escenari. 
 
7.- Cada apartat dels mencionats es valorarà en una escala de 1 a 5 punts. La 
suma de la valoració obtinguda en cada apartat serà la puntuación final per a eixa 
presentació. 
La suma de la puntuació final de cada membre del jurat donarà la presentació 
guanyadora, que será la que dispose de més puntuació. 
 
8.- L’acta final amb les puntuacions estarà signada pels membres del jurat i el 
secretari general de JLF. El premi serà únic i es farà públic el dia 16 de març en 
l’acte de lliurament de premis. 
 
9.- El/s conductor/s principal/s de l’acte deuràn parlar en valencià. 
 

LA RESOLUCIÓ DEL JURAT SERÀ INAPELABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Junta Local Fallera 

 


