
IV CONCURS PINTURA MURAL 
 
 
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 ha de ser mural. 
● El tema és lliure. 
● El format de lliurament és ajustat en un Din A3. 
● Tots els/les concursants hauran de presentar un projecte en les especificacions necessàries 

per entendre la localització, la imatge i l’escala. Es pot proposar en qualsevol paret dels 
passadissos de l’escola. 

● El croquis amb les mides de la paret, el podeu trobar a la web de l’escola. 

L’autor/a de la proposta guanyadora, per tal de dur a terme el treball definitiu en el mur, disposarà 
d’uns materials bàsics facilitats per l’escola. 

Els treballs presentats s'exposaran a l'escola, que els retornarà en acabar l’exposició. 

Presentació: L’obra cal presentar-la dins un sobre gran on consti el pseudònim i "Concurs de 
Pintura Mural 2020". 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 14 hores a la secretaria de 
l’escola. 
 
Jurat: El jurat estarà format per cinc professors/es del centre (Batxillerat, CFGM Ceràmica, CFGS 
Il·lustració, CFGS Joieria i Culturals). 
 
Criteris: Els criteris de selecció del projecte guanyador seran: el grau d’integració de la pintura en 
l’entorn i en l’espai, qualitat artística de la proposta, originalitat i creativitat de l’obra. 
 
Premis: Un únic premi de 100€ per l'autor de l'obra.  
 
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) 
Realització del mural:  del 1 al 30 de juny 
 
 
 
 


