
VII CONCURS EXPRESSIÓ CREATIVA

Participació: Alumnat matriculat a l’Escola d’Art La Industrial durant el curs 2022-23.

Bases:

● Les obres presentades han de ser inèdites i originals.

● Les propostes s'han de presentar individualment.

● La tècnica emprada és lliure.

● Cada any l'escola proposa un tema i el personal de la Biblioteca busca textos relacionats
que serveixin com a referent conceptual per a les obres. Els textos es penjaran a la web de
l’escola: https://artlaindustrial.cat/comunitat/concursos/

● El tema d’aquest any és “El bosc”.

● Criteris:

○ El jurat farà una selecció de les propostes presentades per a l’exposició anual
d’escola i entre aquestes escollirà una obra guanyadora.

○ Es valoraran criteris d’originalitat, presentació, qualitat tècnica.

○ Es valorarà també l’adequació al tema anual d’escola i, en aquest sentit, caldrà
indicar a quin text fa referència el treball presentat.

● 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, si escau.

● L'escola decidirà si reprodueix el treball guanyador en publicacions de l'EAI on també hi
constarà el nom de l'autor/a.

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

● El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si ho creu convenient.

● La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases exposades.

Presentació: Depenent de la tècnica emprada l’obra es presentarà:

- Format físic: dins un sobre o caixa (depenent del tipus d'obra) on hi consti el títol i "Concurs
Expressió Creativa 2023". Dins del sobre s’hi inclourà també un sobre petit tancat amb les
dades personals de l’autor/a:

Nom i cognoms / Especialitat, curs i grup / Adreça de correu electrònic / Telèfon de contacte
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- Format digital: enviar un e-mail a culturals@artlaindustrial.cat amb l’enllaç on poder
visualitzar l’animació (vídeo o gif) o un enllaç on poder descarregar el treball (wetransfer), on
també s’indiqui:

Nom i cognoms / Especialitat, curs i grup / Adreça de correu electrònic / Telèfon de contacte

En el moment de l’exposició es sol·licitarà la presentació d’una imatge fixa de l'animació
que incorpori un codi QR que permeti la visualització de l’animació.

Als/A les guanyadors/es se’ls requerirà la presentació d’un arxiu digital de la seva obra al correu
electrònic culturals@artlaindustrial.cat

Jurat: El jurat estarà format per un/a professor/a de Ceràmica, un/a d’Il·lustració+Animació, un/a
de Joieria, la Coordinadora cultural i un membre de la Biblioteca.

Premis: S’atorgarà un 1r premi que tindrà una dotació 100€ (xec regal) i un 2n premi que tindrà una
dotació de 50€ (xec regal).

Lliurament dels treballs: Fins el dia 10 de març de 2023 a la Biblioteca de l'escola, dilluns i
dimecres de 12 a 19h i dimarts, dijous i divendres de 9:30 a 16h.

Data de lliurament dels premis: 21 de març de 2023.

Exposició: Els treballs seleccionats estaran exposats a l’escola a partir del 27 de març de 2023
coincidint amb l’exposició anual d’escola.
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