
II CONCURS CARTELL ERASMUS+

Participació: Alumnat matriculat a l’Escola d’Art La Industrial dels Cicles de Joiera, Ceràmica,
Il·lustració i Animació durant curs 2021-22.

Bases:

● Les obres presentades han de ser inèdites i originals.

● Les propostes s'han de presentar individualment.

● La tècnica emprada és lliure.

● Tema: ha d’incloure els conceptes #viatjar #aprendre #erasmus #erasmus_green #tren

● Criteris de contingut:

○ Ha de contemplar un espai per incloure el logotip de l’escola.

○ El motiu o idea base dels cartells és lliure. Entre els criteris estètics, la imatge ha de
tenir un llenguatge actual, creatiu i innovador.

○ Les propostes s'han d'ajustar als objectius de comunicació (entre ells, bona
llegibilitat) i d’imatge institucional d’escola d’art.

○ 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.

○ La imatge ha de respondre als valors de l’Erasmus en el context d’una escola d’art.
Enguany es donarà una especial atenció a conceptes ambientals i de transport
sostenible.

○ En aquest sentit, es valorarà que la imatge estigui realitzada en alguna de les
següents categories:

■ Categoria I: Il·lustració

■ Categoria II: Animació

■ Categoria III: Ceràmica

■ Categoria IV: Joieria
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● La participació en el concurs, suposa la cessió de drets d’imatge dels treballs per poder
reproduir-los i fer-ne difusió en publicacions digitals i analògiques de l’escola.

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

● L'escola publicarà el treball guanyador a la web i a l’Instagram de l'Escola d'Art la Industrial
on hi constarà explícitament el nom de l'autor/a. Així mateix el cartell guanyador serà imprès
per mostrar-lo en diferents espais expositius de l’escola.

● L’escola es reserva el dret de no emetre un treball guanyador si cap dels treballs presentats
assoleix el nivell requerit en els Criteris de contingut.

Presentació: Els treballs s’han de presentar en format físic, que consistirà en una impressió de
mida din A-4, en color i paper mate d’almenys 150 grams.

Haurà de ser contingut en un sobre on consti "Concurs Cartell Erasmus+ 2021-22" i el títol de
l’obra. Dins del sobre també s’hi haurà d’adjuntar un sobre petit amb les dades personals de
l’autor/a:

● Nom i cognoms
● Curs
● Categoria
● Email i telèfon personal

El treball guanyador també haurà d’enviar el treball en format digital a concursos@artlaindustrial.cat
i haurà de complir les següents condicions:

● La imatge ha de ser en resolució 300 ppp
● Arxiu digital TIF
● Mida màxima 10MB

Jurat: El jurat estarà format per 3 professors/es del centre (CFGM i GFGS Ceràmica, CFGS
Il·lustració+Animació, CFGS Joieria), la coordinadora Cultural i la coordinadora de Mobilitat.

Criteris: El jurat farà una selecció de les propostes presentades per tal de dur a terme una
exposició a l’escola, i d’aquesta selecció escollirà 1 sola proposta guanyadora. Es valoraran criteris
d’originalitat, presentació, qualitat tècnica i adequació al tema d’Erasmus, i els criteris prèviament
esmentats a les bases.

2

mailto:concursos@artlaindustrial.cat


Premis:

● Un primer premi de 100€
● Un diploma acreditatiu
● Una còpia del cartell guanyador (en din A3)

Exposició dels treballs:

● Es farà una exposició a l’escola dels treballs seleccionats pel jurat.

● Es farà la reproducció de dues còpies del cartell premiat en format din A3: una còpia serà
penjada al taulell de la categoria guanyadora i l’altra pel Corner Erasmus+.

Lliurament dels treballs: a la Bústia de Dàlia Jurado. La data límit és el dia 1 de desembre.

Lliurament dels premis: es durà terme el dia 21 de desembre. L’hora i el lloc de l’entrega serà
comunicada més endavant.
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