9a Edició
Concurs de Disseny de la Carpeta Escolar

Per tal d’incentivar la realització de treballs de creació, l’AMPA de l’Institut Montserrat, a través del
Seminari de Plàstica, convoca la 9a edició del concurs de disseny de la carpeta escolar.
BASES DEL CONCURS
1.

Pot participar-hi tot l’alumnat del Institut.

2.

Els treballs s’han de presentar individualment. Cada alumne/a pot presentar 2 treballs com a màxim.

3.

Els treballs presentats han de ser originals i inèdits.

4.

Cada concursant pot utilitzar la tècnica que consideri més adient, tenint en compte que ha de poder ser
reproduïda per mitjans impresos.
Podeu consultar al professorat del Seminari de Plàstica els dubtes tècnics que tingueu.

5.

A l’obra hi ha de constar:
. El logotip de l’Institut, que podeu trobar a la capçalera d’aquestes bases o a la web de l’AMPA:

http://www.ampamontserrat.cat/
. El text: Institut Montserrat
Curs 2016/17

6.

Els treballs s’hauran de presentar en format paper de mides 42cm x 27,5 cm, o bé, 51,5 cm x 34 cm, si el
treball s’ha fet en suport electrònic.

7.

El termini de presentació dels treballs serà 18/03/2016. S’hauran d’entregar al Seminari de Plàstica.
Al dors de cadascuna de les obres hi haurà de constar el lema o pseudònim de l’autor/a. També s’haurà
d’acompanyar d’un sobre tancat on dins ha de constar, el nom, cognoms i el curs del concursant, i si es disposa, un
CD amb la versió electrònica del treball. En el sobre s’haurà de posar el mateix lema o pseudònim que consta a
l’obra.

8.

El jurat estarà format per representants de la comunitat educativa. En la valoració que faci el Jurat es tindrà en
compte el disseny i l’originalitat dels treballs. En funció del nombre i la qualitat dels mateixos el Jurat pot decidir
que els premis es decideixin per votació de tota la comunitat educativa.

9.

El veredicte serà inapel·lable i es farà públic el 21/04/2016 El Jurat es reserva el dret de declarar el premi
desert, així com de resoldre les qüestions no previstes en aquestes bases.

10.

Es concediran tres premis:
- 1r premi valorat en 100€ en val regal.
- 2n premi valorat en 75€ en val regal.
- 3r premi valorat en 50€ en val regal.

11.

Amb el disseny guanyador es confeccionarà la carpeta escolar del curs 2016/17 en la que constarà l’autor/a del
disseny. El disseny original pot tenir petites variacions doncs s’haurà d’ajustar a les característiques físiques de la
carpeta i al nombre de tintes que s’utilitzi per a la seva impressió.

12.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la cessió a l’AMPA de l’Institut Montserrat
dels drets de reproducció del disseny.
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