I CONCURS BOSSA DE L’ESCOLA
Participació: Alumnat matriculat a l’Escola d’Art La Industrial durant el curs 2019-2020 i
exalumnes de les dues últimes promocions.
Bases:
●
●
●

●
●
●
●

●

●

Les obres presentades han de ser inèdites i originals.
Les propostes s'han de presentar individualment. Cada persona pot presentar un màxim de
dues propostes gràfiques.
La tècnica és lliure, però ha de ser a una sola tinta.
El motiu o idea base de la carpeta és lliure.
S'ha de fer a escala 1:1, però a l'hora d'imprimir, s'ha d’ajustar en un A3.
Les propostes s'han d'ajustar als objectius de comunicació i d’imatge institucional.
S'han de respectar els valors que la nostra escola té com a referents: creativitat,
cooperació, esforç, responsabilitat, tradició cultural, formació, participació, llibertat,
disseny, cultura, respecte i art.
Ha d’incloure el logotip i l’oferta formativa. La mida del logotip pot variar entre 30 i 50 mm.
Les mides de la bossa i el logo són a la web.

El guanyador del concurs haurà de presentar l'arxiu digital. L’Escola d’Art La Industrial podrà
realitzar les adaptacions necessàries sobre el disseny guanyador.
Durant la votació popular, s'exposaràn les propostes al passadís de l'escola durant una setmana.
Presentació: L’obra cal presentar-la dins un sobre gran on consti "Concurs bossa de l’escola" i
títol del disseny. En aquest sobre gran es posarà, juntament amb el treball, un sobre petit tancat
amb les dades personals de l’autor/a: Nom i cognoms, curs i grup al qual pertany, adreça, mail i
telèfon personal.
Lliurament:Els treballs poden presentar-se fins al 8 de maig de 9 a les 14h hores a la secretaria de
l’escola.
Jurat: El jurat estarà format, en un primer moment, per cinc professors/es del centre (Batxillerat,
CFGM Ceràmica, CFGS Il·lustració, CFGS Joieria i Culturals) i més tard per l’alumnat de l’escola.
Criteris:El jurat farà una selecció d’un màxim de 5 propostes. La selecció realitzada pel jurat se
sotmetrà a votació popular. Poden participar tots els membres de la comunitat escolar.

Els dissenys seleccionats estaran exposats al passadís de l’escola a partir del dia 12 maig. Hi
haurà una urna de votació a la consergeria del centre oberta entre els dies 12 i 22 de maig. El
recompte i la publicació del guanyador/a serà el 22 de maig.
Premis:El premi tindrà una dotació total de 100 €, un diploma acreditatiu i la reproducció del
disseny en la carpeta del curs següent, de l’Escola d’Art La Industrial.

Lliurament dels treballs: 8 de maig (Secretaria de 9 a 14h)
Lliurament de premis: 22 de maig (Sala d’Actes a partir de les 13:30h)

