BASES PREMIS ARTÍSTICS
CURS 2017-2018

La Festa de les Arts va néixer amb la vocació de ser un espai on celebrar la creativitat amb
l'alumnat, els educadors i les famílies. Per aquest motiu la institució convoca aquests
Premis Artístics adreçats als alumnes des de 5è de Primària a Batxillerat i Cicles
Formatius.
Els premis tindran dos espais de difusió: el web www.artsescolapia.cat i una gala i
exposició que tindran lloc el 30 de maig a l'Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona. Al
web podreu veure els treballs guanyadors de l'edició anterior.
Un jurat s’encarregarà de seleccionar els finalistes i guanyadors. El públic també concedirà
el seu propi premi, votant entre els treballs finalistes seleccionats prèviament per un jurat
professional i acadèmic.
MODALITATS I CATEGORIES
MODALITAT: FOTOGRAFIA
F1 – Alumnat de 4t d'ESO i PFI
F2 – Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius
Les especialitats poden ser de Retrats, Instants i Llocs
Característiques: Fotos en blanc i negre o en color
Mides: Una foto (30x40cm) / Composició de dues (15x20cm), o bé quatre (10x15cm)

http://www.artsescolapia.cat/

MODALITAT: DIBUIX
D1 - Alumnat de 5è o 6è de Primària
D2 – Alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO
D3 – Alumnat de 4t d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i PFI
Suport: Paper – Làmina – Cartolina - Cartró.
Mides: De DINA5 a DINA0 inclosos
MODALITAT: PINTURA
P1 - Alumnat de 5è o 6è de Primària
P2 – Alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO
P3 – Alumnat de 4t d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i PFI
Suport: Cartró - Fullola – Tela
Mides lliures
MODALITAT: ESCULTURA
EV1 - Alumnat de 5è o 6è de Primària
EV2 – Alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO
EV3 – Alumnat de 4t d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i PFI
Suport: Qualsevol
Mides lliures
INDICACIONS

Es podrà presentar l'alumnat de les Institucions Educatives de l'Escola Pia de Catalunya.
En el cas de la Primària, ESO i Cicles Formatius es pot presentar un treball per cada
classe, seleccionat prèviament pel professorat.
En el cas del Batxillerat, s’admetran treballs en funció del número d’alumnes de cada curs
(1r i 2n). Pel que fa al Batxillerat Artístic, per cada 20 alumnes, s’acceptaran tres treballs.
En cas que una escola tingui menys de 12 alumnes en total (en un curs), podrà presentar
dos treballs. La resta de Batxillerats, per cada 30 alumnes es pot presentar un treball.
(Veure taula adjunta en cas de dubte).

http://www.artsescolapia.cat/

Nº de treballs de Batxillerat que es poden presentar
a cada Modalitat
ESCOLA BATXILLERAT
RESTA DE
Total
ARTÍSTIC
BATXILLERATS
1r
2n
1r
2n
Balmes
3
2
5
Caldes
2
2
4
Calella
1
1
2
Granollers
3
2
5
Igualada
2
2
2
2
8
Mataró
3
3
7
7
20
Nostra Sra.
12
9
3
2
26
Sabadell
2
2
2
2
8
Sant Antoni
3
3
6
Sarrià
6
3
4
4
17
Sitges
1
1
2
Terrassa
3
3
4
3
13
Vilanova
2
1
3

LLIURAMENT DE TREBALLS

La presentació dels treballs a concurs la farà cada escola, amb el consentiment explícit
dels autors.
Les obres han d’estar a la seu de la Fundació (Rda. Sant Pau, 80, 2n pis) el dia 2 de maig
abans de les 10h del matí. Cada escola ha de lliurar una llista amb els treballs que
presenta i la següent informació de cada treball:
- Títol de l'obra
- Nom i cognoms de l'artista
- Categoria
- Modalitat
- Escola
- Curs
El títol de l'obra ha d'estar en algun lloc visible de la mateixa obra per tal de poder-la
relacionar amb la llista. Les obres que no acompleixin aquests requisits seran
desqualificades.

http://www.artsescolapia.cat/

JURAT
Les obres rebudes seran preseleccionades per un jurat format per docents de l'Escola Pia
de Catalunya i artistes, que escolliran les obres finalistes que aniran a l'exposició de la
Festa de les Arts. D’entre elles, aquest jurat escollirà una guanyadora per modalitat i
categoria.
El públic escollirà, presencialment per votació el dia de la Festa de les Arts, una
guanyadora per categoria i modalitat entre aquelles obres que hagin quedat finalistes.

PREMIS
Es concedirà un premi per a cada modalitat i categoria, tant per part del jurat com del
públic. El jurat pot deixar desert algun dels premis, d’acord amb la qualitat dels treballs.
El premi del jurat serà una estada de 4 dies/3 nits a una casa de colònies. Durant aquests
dies es treballaran les diferents disciplines artístiques amb especialistes i monitors de
lleure. L’objectiu d’aquesta estada és crear un espai de convivència, creativitat, creixement
i foment de l’art. El lloc escollit és la Casa de Pineta situada a Pirineu Aragonès (Osca). El
premi del públic serà una visita-sessió al taller d'un artista. Tots els premiats rebran un
diploma. Els finalistes es donaran a conèixer abans de finals de maig.

LLIURAMENT DE PREMIS
L’acte de lliurament de premis, obert a tots els participants, companys, familiars i
educadors, tindrà lloc la tarda del dimecres 30 de maig, a l'Escola Pia Nostra Senyora
de Barcelona.
La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els respectius
jurats, en l’àmbit de les seves tasques, i el president de la Fundació queden facultats per
resoldre qualsevol aspecte no explicitat en aquestes bases, d’acord amb l’esperit de la
convocatòria.
Barcelona, gener 2018

http://www.artsescolapia.cat/

