BASES PETIT PREMI
CURS 2018-2019
EL MIRALL
La Fundació Joan Profitós convoca aquests Premis amb la voluntat de fomentar en
l’alumnat més petit de l’escola la creativitat, la sensibilitat, l’originalitat artística i la capacitat
de reflexió a través de l’art. Convidem a participar els alumnes, des de P4 fins a 4t de
primària, de totes les escoles de l’Escola Pia de Catalunya.
Aquests premis tindran dos espais de difusió: el web www.artsescolapia.cat i la Festa de
les Arts, que és una gala i una exposició dels premis artístics, que tindrà lloc el 5 de juny a
l'Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona. Al web podreu veure els treballs guanyadors
de l'edició anterior.
MODALITATS I CATEGORIES
MODALITAT ÚNICA: qualsevol llenguatge plàstic (dibuix, pintura, escultura/volum,...)
CATEGORIES:
MU1 - Alumnat de P4 i P5
MU2 - Alumnat de 1r i 2n de Primària
MU3 - Alumnat de 3r i 4t de Primària
Es pot fer servir qualsevol material i les mides són lliures.

http://www.artsescolapia.cat/

TEMA
El tema d’aquest curs és: El mirall.
Un mirall és un objecte que mostra allò que té al davant. Em miro per raspallar-me
les dents, em miro abans de sortir de casa, miro el pare com es pentina, faig
ganyotes divertides. I vosaltres, què feu davant el mirall?
També trobem miralls per tot arreu: l’aigua pot ser un mirall? I el gel? I el vidre d’una
finestra?. Quin és el vostre mirall favorit?

INDICACIONS
Es pot presentar un treball per classe, seleccionat prèviament pel professorat. Pot ser
col·lectiu (grups petits) o grup-classe.

LLIURAMENT DE TREBALLS

La presentació dels treballs a concurs la farà cada escola, amb el consentiment explícit
dels autors.
Les obres s’han de fer arribar el dia 8 de maig, abans de les 10h del matí, a l’Escola
Pia Nostra Senyora (carrer Diputació, 277, Barcelona).
Cada escola ha de lliurar una llista amb la relació dels treballs que presenta i la següent
informació de cada treball:
- Nom del Premi: Petit premi
- Títol de l'obra:
- Categoria:
- Escola:
- Si l’obra és col·lectiva: nom i cognoms dels artistes, curs i nom de la classe
- Si l’obra és grup-classe: només curs i nom de la classe

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.
L’obra ha d’anar acompanyada d’una breu explicació sobre el què s’ha volgut transmetre i
quines sensacions s’han tingut al llarg del procés creatiu (150 paraules aprox.). El relat
hauria de sortir dels propis alumnes i la transcripció pot fer-la el mestre.
http://www.artsescolapia.cat/

JURAT
Les obres rebudes seran seleccionades per un jurat format per docents i representants
institucionals de l'Escola Pia de Catalunya i artistes, que escolliran les obres guanyadores
-una per categoria- que aniran a l'exposició de la Festa de les Arts.
PREMIS
El jurat pot deixar deserta alguna de les categories, d’acord amb la qualitat dels treballs.
El premi consistirà en un taller per a tot el grup-classe conduït per un artista i que es durà a
terme a la pròpia escola. Les obres premiades rebran un diploma.
Els guanyadors i guanyadores es donaran a conèixer abans del 31 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 5 de juny, 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 2019

http://www.artsescolapia.cat/

