
RREE--VVIISSUUAALLIIZZAA  AA  TTÚÚAA  CCIIDDAADDEE  

II  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  RREEPPOORRTTAAXXEESS    
  

••  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  44ºº  ddee  EESSOO  ee  BBAACCHHAARREELLAATTOO,,  iinnddiivviidduuaall  oouu  eenn  GGRRUUPPOOSS  dduunn  mmááxxiimmoo  ddee  CCAATTRROO  ppeerrssooaass..  
••  PPRREEMMIIOOSS::  AAddeemmaaiiss  ddooss  pprreemmiiooss  eenn  mmaatteerriiaall  eedduuccaattiivvoo,,  aass  rreeppoorrttaaxxeess  ggaaññaaddoorraass  ppuubblliiccaarraannssee  nnaa  wweebb  ddoo  iinnssttii  
••  BBAASSEESS::  

oo  FFOORRMMAATTOO  VVIISSUUAALL::  PPoowweerr  PPooiinntt,,  VVííddeeoo,,  ......  
oo  DDUURRAACCIIÓÓNN::  MMááxxiimmoo  66  mmiinnuuttooss..  
oo  DDeebbee  iinncclluuíírr  IIMMAAXXEE  ee  TTEEXXTTOO  ((aaíínnddaa  qquuee  oo  cceennttrraall  ddeebbeenn  sseerr  aass  IIMMAAXXEESS))  

  TTEEXXTTOO::  
••  EENN  GGAALLEEGGOO!!  
••  LLiinngguuaaxxee  ccoorrrreeccttaa,,  aaxxeeiittaaddaa  aaoo  ccoonnttiiddoo..  
••  AA  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeebbee  sseerr  PPRREECCIISSAA,,  OOBBXXEECCTTIIVVAA  ee  DDOOCCUUMMEENNTTAADDAA..  

  IIMMAAXXEESS::    
••  OOrriixxiinnaaiiss,,  mmaaiioorriittaarriiaammeennttee..  
••  EEnn  ccaassoo  ddee  uussaarr  aallgguunnhhaa  iimmaaxxee  nnoonn  oorriixxiinnaall,,  éé  iimmpprreesscciinnddiibbllee  cciittaarr  aa  FFOONNTTEE  OONNDDEE  SSEE  OOBBTTIIVVOO  AA  IIMMAAXXEE  

oo  TTEEMMAASS  ((aa  eelliixxiirr  uunn))  

  OO  FFEEÍÍSSMMOO  NNAA  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  EENN  VVIIGGOO  
••  OO  ttrraabbaalllloo  ddeebbee  ccoonnssttaarr,,  oobbrriiggaattoorriiaammeennttee,,  dduunnhhaa  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  ddoo  tteemmaa,,  dduunn  PPEECCHHEE  oouu  ccoonncclluussiióónn  ee  dduunnhhaa  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA..  
••  SSUUXXEESSTTIIÓÓNNSS  ((nnoonn  éé  nneecceessaarriioo  ddeesseennvvoollvveerr  ttooddooss  ooss  ppuunnttooss!!))::    
oo  EEnn  qquuéé  ccoonnssiissttee  oo  ffeeííssmmoo??  
oo  OO  ppaappeell  ddaa  eessppeeccuullaacciióónn  iinnmmoobbiilliiaarriiaa..  
oo  CCoommppaarraacciióónn  ccoo  ppaassaaddoo::  aauummeennttoouu  oo  ffeeííssmmoo,,  ddiimmiinnuuiiuu,,  éé  ddiiffeerreennttee……??  
oo  DDiiffeerreennzzaass  ee//oouu  sseemmeellllaannzzaass  eennttrree  oo  ffeeííssmmoo  rruurraall  ee  oo  ffeeííssmmoo  uurrbbáánn..  
oo  ......  

  

  AA  HHUUMMAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  VVIIGGOO  
  

••  OO  ttrraabbaalllloo  ddeebbee  ccoonnssttaarr,,  oobbrriiggaattoorriiaammeennttee,,  dduunnhhaa  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  ddoo  tteemmaa,,  dduunn  PPEECCHHEE  oouu  ccoonncclluussiióónn  ee  uunnhhaa  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA..  ..  
••  SSUUXXEESSTTIIÓÓNNSS  ((nnoonn  éé  nneecceessaarriioo  ddeesseennvvoollvveerr  ttooddooss  ooss  ppuunnttooss!!))::  
oo  VVaannttaaxxeess  ee  ddeessvvaannttaaxxeess  ddaa  hhuummaanniizzaacciióónn  
oo  AA  cciiddaaddee  éé  ppaarraa  aass  ppeerrssooaass  oouu  ppaarraa  ooss  ccoocchheess??  
oo  OO  PPLLAANN  EE::  EEnn  qquuéé  ccoonnssiissttee??  QQuuee  mmooddiiffiiccaacciióónnss  eessttáá  aa  pprroovvooccaarr  nnaa  nnoossaa  cciiddaaddee??  CCrreess  qquuee  éé  nneecceessaarriioo??  
oo  QQuuee  vvaalloorreess  aappoorrttaa  aa  vviiddaa  ccoottiiáá  aa  hhuummaanniizzaacciióónn  dduunnhhaa  cciiddaaddee??......  

  
  IINNSSCCRRIICCIIÓÓNN  NNAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  AATTAA  OO  VVEENNRREESS  88  DDEE  OOUUTTUUBBRROO..  
  DDAATTAA  DDEE  EENNTTRREEGGAA  DDOOSS  TTRRAABBAALLLLOOSS::  AAttaa  aa  pprriimmeeiirraa  sseemmaannaa  ddee  ddeecceemmbbrroo  
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