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BASES DEL CONCURS DE PRESENTACIONS FALLERES D’ALAQUÀS 2020 
 
La Junta Local Fallera d’Alaquàs convoca el CONCURS DE PRESENTACIONS FALLERES 2020 DE 
LES FALLES D’ALAQUÀS d’acord amb les següents BASES: 
 

1. Per a la realització d’aquest concurs ha d’haver un mínim de 3 falles participants. 
2. Sols entraran en concurs les presentacions majors. En el cas de celebrar en un sol acte 

la presentació major i infantil, s’han de separar totalment i han de ser, per tant, actes 
independents. 

3. Les comissions que desitgen participar, poden comunicar-ho a JLF fins el 16 de 
setembre de 2019. 

4. Les comissions han d’entregar en un sobre 3 invitacions per al jurat i 3 guions 
explicatius tant de l’aproposit com de la resta de la presentació. Cal recordar que han 
de tenir en compte reservar el lloc més idoni de fàcil audició i visió per als components 
del jurat la setmana abans de l’acte. 

5. Representació opcional d'un apropòsit bé en valencià. 
6. L’horari d’inici per a les presentacions serà elegit per cada comissió participant. 
7. El jurat valora de 0 a 10 punts els apartats següents: 

a. APROPÒSIT ORIGINAL DE LA COMISSIÓ: En aquest punt es valora que 
l'apropòsit de la presentació sobre el qual gira tota la presentació siga una idea 
totalment original de la comissió. 

b. ORIGINALITAT: Aquest apartat es referix a l’originalitat de la idea, del seu 
desenvolupament i dels elements utilitzats (vestuari, escenografia, llum i so) 

c. QUALITAT LITERÀRIA I ADAPTACIÓ AL GUIÓ: Fa referència este apartat a la 
qualitat del text i del guió i a la manera de posar-ho en escena. Així com a la 
fidelitat del guio presentat 

d. ACCIÓ: En aquest punt es valoren l’actuació dels actors, el ritme de tot l’acte 
de la presentació, la interpretació, la dicció i la coreografia 

e. PRESENTACIÓ DE L’ACTE: Està referit a la puntualitat, coordinació entre els 
distints elements i l’ambientació global de la presentació 

f. APOTEOSI FINAL: En aquest punt es valora el moment de la presentació de la 
fallera major, la manera de fer-ho i el decorat utilitzat 

8. Totes aquelles comissions que utilitzen dispositius electrònics durant la representació de 
l’obra, amb intenció de substituir l’apuntador, seran sancionades amb 10 punts sobre la 
puntuació total del jurat. 

9. Es considerarà com a finalitzada la presentació i per tant el concurs amb d’interpretació de 
l’Himne. 

10. S’atorgarà un sol premi a la millor presentació. 
11. Tota aquella comissió que ho crega oportú, pot presentar un DVD a JLF amb la gravació de 

la presentació perquè el jurat puga valorar detengudament el treball 
12. És imprescindible que totes les persones que participen directament (que apareixen en 

escena) o indirectament (aquelles que no apareixen en escena però que tinguen una 
funció en el desenvolupament de la presentació) siguen fallers i falleres censats de la 
comissió. 

13. El jurat qualificador ha d’estar compost per 3 persones de lliure designació de la Junta 
Local Fallera, i s’ha de notificar a les comissions participants. 
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14. El jurat ha de valorar l'actuació així que acabe la presentació. L'acta ha de reflectir les 
Puntuacions totals dels jurats, i la puntuació ha de ser la mitjana obtinguda de tots els 
jurats assistents. 

15. La decisió del jurat és inapel·lable. 
 

JUNTA LOCAL FALLERA 


