
BASES DEL CONCURS PER AL  
 

DISSENY DEL CARTELL DE SANT JORDI 2019 

 
 
PARTICIPANTS: 
  

Hi pot participar tot l’alumnat de l’Institut Salvador Vilaseca. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA: 
  

Tema: Les propostes hauran de reflectir la llegenda de Sant Jordi mitjançant la ROSA. 
 

Obres originals: Es valorarà que la idea sigui original i no sigui reproducció total o parcial d’altres obres 
ja executades.  
 

Característiques tècniques:  
 La imatge haurà tenir unes dimensions proporcionals a la mida DINA3 (297x420).  
 La proposta també es pot generar amb eines informàtiques i presentar en suport digital (JPEG) 

amb una resolució adequada per a generar impressions d'alta definició.  
 El disseny haurà d’incorporar el següent text:  Sant Jordi 2019.  INS Salvador Vilaseca.  

 
 
PRESENTACIÓ:  

 

La proposta s’haurà de trametre mitjançant sobre tancat, identificat per un pseudònim, i la referència 
“Concurs cartell Sant Jordi 2019”  
 L’obra no s’ha de signar.  
 S’ha d’adjuntar un sobre tancat amb les dades del contacte: Nom de l’autor i curs.  
 Els treballs s’hauran d’entregar a la Consergeria del centre. Els treballs que es rebin fora de termini o 

no compleixin les bases quedaran fora de concurs.  
 Les obres en format digital s’han d’enviar per correu (o adjuntar en un drive) al correu de la cap 

d’estudis: rferre@savi.cat, indicant el nom de l’alumne i el grup. 
 

Termini de presentació:  
Les propostes es podran presentar fins el 22 de març de 2019 

 
 
DOTACIÓ DEL PREMI: 
  

El premi inclou l’exposició pública del cartell, i un VAL DE REGAL.  

 
JURAT I VEREDICTE:  
 

Veredicte: la participació dels alumnes triarà els tres millors treballs, i els professors del Departament de 
Dibuix decidiran el millor entre aquests tres.  
El jurat es reserva la potestat de proposar alguna modificació a nivell de tonalitats i/o de tipografia, prèvia 
consulta i col·laboració amb l’autor.  

 
 
PROPIETAT: 
  

La proposta premiada romandrà en propietat exclusiva i permanent de l’Institut Salvador Vilaseca, el qual 
tindrà la completa llibertat per utilitzar i reproduir el disseny premiat. 
 

 
RETORN DE LES OBRES NO PREMIADES: 
  

Les propostes no premiades podran ser recollides durant els trenta dies següents al Departament de 
Dibuix. Passat aquest termini es considerarà que l’autor cedeix els drets de reproducció i exposició a 
l’entitat convocant.  
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