 BASES PREMI DE DIBUIX DE SANT JORDI (IL·LUSTRACIÓ i CARTELL)
1. Participants:
1.1. Alumnes de 1r i 2n ESO (il·lustració)
1.2. Alumnes de 3r i 4t ESO (cartell)

2. Tema:
2.1. Relacionat amb aquesta diada catalana: “El gust per la lectura i Sant Jordi”
2.2. Treball individuals i de creació pròpia.
2.3. En cas de còpia o plagi, l’alumne haurà d’afrontar les responsabilitats que se’n derivin i la
sanció acadèmica que s’escaigui.

3. Presentació:
3.1. La mida de la cartolina o paper basik utilitzat serà DIN A-3.
3.2. La tècnica serà lliure, però fent ús del color. El color tindrà que estar ben fixat.
3.3. Hi ha de constar el nom de l’ institut i el curs (2016-2017). En el cas del cartell, a més hi haurà
de constar el lema i per tant les tipografies corresponents.
3.4. La mida de presentació de la il·lustració o cartell serà a sang del DIN A3 (sense marges).
3.5. La informació identificativa (pseudònim, curs i institut) es realitzarà al revers de la
il·lustració o cartell ( part posterior).
3.6. No s’admetrà cap il·lustració o cartell amb informació identificativa inclosa en l’anvers.

4. Lliurament
4.1. El treball es deixarà a la carpeta IL.LUSTRACIONS o CARTELLS a consergeria.
4.2. Adjuntat amb un clip la il·lustració o cartell hi haurà un sobre tancat que portarà escrit a
l’exterior el curs i el pseudònim i a dins el nom de l’autor/a.

5. Dates
5.1. El termini serà el 10 de març.

6. Premi
6.1. El Jurat estarà composat per professorat dels diferents àmbits de treball.
6.2. Hi haurà quatre premis: un premi per nivell a 1r i 2n ESO (IL.LUSTRACIÓ) i un premi per
nivell a 3r i 4t ESO (CARTELL).
6.3. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el divendres 21 d’abril.
6.4. El Jurat podrà deixar desert el premi esmentat.

