
 

1 

 

 

 
 

 
 

 
AMB UN ÚNIC GUANYADOR I PREMI  

CONSISTENT EN REPRODUIR EL CARTELL GUANYADOR EN FORMAT MURAL QUE 
S’EXPOSARÀ DE FORMA PERMANENT A L’ ESCOLA,  

A MÉS D’UN PREMI SORPRESA ! 
 

 

 

 



 

2 

 

 
El concurs està obert a l’alumnat matriculat al centre el curs 2013-2014 que 
vulgui participar, de manera individual, presentant una única obra original i 
inèdita. 
 
El format del cartell haurà de tenir la mida d’un DIN-A3 (45 cm x 30 cm), on el 
concursant haurà d’incloure un únic lema: L’EOI , 10 anys a Sants!  
 
El cartell s’haurà de presentar centrat sobre un suport de cartolina blanca de 50 
cm x 35 cm, només enganxat a la part superior per poder ser desenganxat 
posteriorment. 
 
El concursant haurà de presentar l’obra sense doblegar dins d’un sobre. En 
aquest sobre també hi ha de constar un altre sobre tancat amb les dades del 
participant (nom, curs i idioma i telèfon de contacte). 
 
Les il.lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti la 
fotoreproducció i impressió . Per aquest motiu no seran admeses tintes 
metal.litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats. 
 
Les obres no han d’anar firmades. Es firmaran quan el jurat faci públic el nom 
del guanyador/a. 
 
Les obres que es presentin en un format o presentació diferents als citats en les 
bases seran desqualificades. 
 
El premi es pot declarar desert si el jurat ho considera adient. 
 
El termini de presentació de les obres serà des de la data de publicació 
d’aquestes bases fins dimecres 23 d’abril a la secretaria del centre. 
 
Les obres no premiades restaran a disposició del centre, que podrà decidir 
exhibir-les temporalment. 
 
Les obres presentades s’exposaran al gimnàs del centre el dia 30 d’abril, de 
16h30 a 18 h45, per tal que tot l’alumnat matriculat a l’escola, així com el 
professorat i el personal d’administració i serveis de l’escola, puguin votar per la 
que més els agradi. El veredicte del concurs es farà públic aquell mateix dia a 
les 19 hores, moment en què es farà el lliurament de premi. 
 
El fet de participar en aquest concurs vol dir l’acceptació d’aquestes bases. 
 
El premi consisteix en la reproducció, en format mural, del cartell guanyador, 
que s’exposarà de forma permanent a l’escola. A més, el guanyador rebrà un 
premi sorpresa. 

 


