BASES DEL CONCURS
DE DIBUIX

Il·lustració: Angel Campoy Cuartero, 2017

Institut de Sales
Sant Jordi 2018
Aquest any el concurs de Dibuix de
Sant Jordi de l'institut està organitzat en
tres modalitats diferents.

Premis. Gràcies a la col·laboració de
l’AMPA, hi haurà dos premis per a
cada modalitat. Es valorarà l'originalitat, la qualitat dels dibuixos i la capacitat de fer volar la imaginació.

Modalitat EVIP 1r d'ESO

En aquesta modalitat participen els grups de treball de 1r d'ESO amb les
cobertes dels contes matemàtics que s'estan inventant, i que després aniran
a llegir als infants de les escoles Doctor Trueta i Pau Casals.

Modalitat EVIP 3r d'ESO

En aquest cas, l'alumnat de 3r d'ESO participarà amb els seus treballs sobre
animals fantàstics, com un altre exemple de les activitats de desenvolupament de la creativitat i la imaginació que es fan a classe.

Modalitat oberta

En aquesta modalitat podeu participar tot l'alumnat del centre de forma
individual, des de 1r fins a 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. El tema,
en aquest cas, és la il·lustració del fragment literari que teniu aquí al costat
(també el podeu consultar a la web de l'institut). La tècnica i el format són
lliures. Les obres s’han de presentar o a la Secretaria fins al dijous 19 d'abril
a les 14:30h. Al revers del dibuix heu d’escriure el nom complet i el curs
que esteu fent.

Jurat i resolució. El jurat estarà format per professorat del centre i per un membre de l’AMPA. La
decisió del jurat es farà pública el dia 20 d’abril al llarg del matí. El jurat resoldrà qualsevol incidència
que es pugui produir. La resolució final serà irrevocable. Els premis podran declarar-se deserts. El fet de
participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Exposició. Es farà una selecció entre tots els dibuixos rebuts, i s’exposaran per categories en
diferents zones del centre.

Viladecans, 6 d’abril de 2018.

