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Bases del concurs de cartells i 
murals sobre Francesc Macià: 

 

1. Pot participar-hi qualsevol alumne de l’Institut, sol o en grup. 
2. S’ha de realitzar en una cartolina, o més, o paper d’una mida 

i gruix similar. S’hi poden posar textos, fotografies, dibuixos, 
o el que es cregui convenient. A mà o imprès, però sempre 
en català, llegible clarament i sense cap falta. Pulcre. 

3. La interpretació és lliure, sempre que no sigui injuriós cap a 
ningú. Cal tenir criteri i rigor històric. S’ha de centrar en la 
importància i transcendència de Francesc Macià, en camps 
com la història, la política o la cultura. 

4. El mural s’ha de penjar, o lliurar al cap d’estudis, abans del 
dia de la celebració de Sant Jordi, o als professors de 1r 
d’ESO que hi participen. 

5. S’exposaran pels volts de Sant Jordi, en el marc de la 
celebració de la Diada. 

6. Els premiats se sabran durant la festa acadèmica de Sant 
Jordi. Se’ls lliurarà els premis. 

7. Els premis són un diploma honorífic i obsequis, no 
transformables en diners. 

8. La quantitat de premis és de 3, però pot canviar segons el 
nombre d’obres presentades i la qualitat que gaudeixin. 

9. Els premis es poden declarar deserts, a criteri del jurat. 
10. El jurat està format per professors de l’Institut. 
11. Les decisions del jurat són indiscutibles, inapel·lables i 

inqüestionables. En cas de necessitat del centre, es reserva 
el dret de canviar els premis. 

12. Es valora la imatge i el contingut del mural, l’originalitat, 
la vinculació amb el centre, els valors que transmet, i les 
sensacions que produeix.  

13. Participar en el concurs implica acceptar totes aquestes 
normes, i cedir lliurement els drets d’ús de la imatge a 
l’institut. 

14. Un cop acabat el concurs, els participants han de recollir 
els originals amb peremptorietat. 

 
 
Cesc Terrassa, cap d’estudis.  


