BASES PETIT PREMI
CURS 2020-2021
ARTS-19
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. Podeu veure els treballs
guanyadors d’edicions anteriors al web www.artsescolapia.cat

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: Arts-19
(l’art com a llenguatge per expressar el que ens està passant).
La Covid-19 ha desafiat la creativitat. L’art ens dona l’oportunitat d’explicar i entendre
d’una manera diferent el que ens està passant.
Mira’t a tu mateix, mira les teves emocions, mira les teves pors, ... Tu has canviat?
Mira la teva família, mira el teus amics, mira l’escola, mira el barri, mira al teu
voltant,... Tot ha canviat?
No has pogut abraçar als teus avis, no has pogut celebrar l’aniversari amb els teus
amics i amigues, has estat tancat a casa, no has pogut anar al parc, al pati t’han
delimitat l’espai de joc,... Saps que és la llibertat?
És moment de parar i reflexionar.

INDICACIONS
Dins de cada categoria es pot presentar un treball per nivell fet de forma col·lectiva
(grup bombolla).

LLIURAMENT DE TREBALLS
La presentació dels treballs a concurs la farà cada escola, amb el consentiment explícit
dels autors.
El termini de presentació finalitza el 28 d’abril de 2021.
Cada escola ha de registrar i adjuntar les obres que presentarà a través del següent
formulari: https://forms.gle/ARLxZUsP4DGYoAANA
Dins del formulari es demanaran les següents dades:
- Escola
- Títol de l'obra
- Categoria
- Nivell
- Nom del grup bombolla
- Adjuntar una fotografia de l’obra

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, que escolliran les obres guanyadores, una per
categoria.
PREMIS
El jurat pot deixar deserta alguna de les categories, d’acord amb la qualitat dels treballs.
El premi consistirà en un taller conduït per un artista i que es durà a terme a la pròpia
escola. Si per motius sanitaris el taller no es pogués dur a terme, el premi seria un altre.
Les obres premiades rebran un diploma. Els premis es donaran a conèixer abans del 26 de
maig.

LLIURAMENT DE PREMIS

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc la tarda del dimecres 26 de maig.
Després

de

la

Festa

de

les Arts,

les

obres

premiades

seran

publicades

al

web

www.artsescolapia.cat.

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, novembre 2020

http://www.artsescolapia.cat/

