BASES DEL CONCURS DE CARTELLS PER SANT JORDI DELS CENTRES D'ENSENYAMENT
SECUNDARI OBLIGATORI I POSTOBLIGATORI DE SANT BOI DE LLOBREGAT PEL CURS 2020-2021

1. Objecte.
L'objecte d'aquestes bases és establir les condicions de participació i concessió de premis del
concurs de cartells dels centres d'ensenyament secundari obligatori i postobligatori al curs
2020-2021.
En aquesta edició el funcionament i realització dels Premis es realitzarà a través d'una
plataforma digital amb el domini https://premisjocsflorals.cat/ En aquesta plataforma es pujaran
els treballs seleccionats i es faran les votacions d'una manera telemàtica. També es publicaran
els resultats en aquest domini.

2. Requisits dels participants.
Pot participar-hi tot l'alumnat matriculat als centres educatius d’ensenyament secundari
obligatori i postobligatori de Sant Boi.

3.- Modalitats.
3.1. Cartells. Realitzats amb tècniques manuals.
3.2. Fotomuntatge. Cartells realitzats també amb tècniques del fotomuntatge.

4. Característiques de les obres.
Les obres presentades han de ser originals i inèdites i cal que tinguin com a temàtica la diada
de Sant Jordi.
4.1. El cartell haurà de tenir un mida de 42 x 30 cm (DIN-A3) en sentit vertical.
4.2.. S'aconsella que el fons del cartell sigui blanc.
4.3. En el cartell ha de figurar obligatòriament i formar part del disseny el text següent:

SANT JORDI 2021
Centres de Secundària
Sant Boi de Llobregat

4.4. S'estableixen 3 categories:
CATEGORIA A: Alumnes de 1r i 2n d'ESO.
CATEGORIA B: Alumnes de 3r i 4t d'ESO.
CATEGORIA C: Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat, CF Grau Mitjà i CF Grau
Superior.
4.5. Els cartells es presentaran sense signar. És imprescindible que figuri el nom i cognoms de
l'autor, la categoria del concurs i el nom de l'institut (fora de la imatge del Cartell)
4.6. El nombre màxim d'obres serà de 5 per cada categoria, modalitat i centre que participi. Un
mateix autor només podrà presentar una sola obra de la seva categoria i modalitat.
4.7. Els centres que participin han de portar un mínim de 3 treballs de les categories A i B. En
cas contrari es donarà per desert el premi, amb excepció de la categoria C.

5. Lloc i data de presentació de les obres.
Els centres pujaran les obres a https://premisjocsflorals.cat/ del 6 al 9 d'abril en format pdf o
jpg i amb les característiques descrites en la guia de la intranet dels Premis.
Les votacions es realitzaran del 12 al 15 d'abril a través de
https://premisjocsflorals.sbciutateducadora.cat amb els criteris establerts en questes bases.
El dia 16 d’abril de 2021 a les 13h es realitzarà la reunió telemàtica del Jurat de Llengües.
El dia 20 d'abril de 2021 a les 13 h. Es realitzarà la reunió telemàtica del Jurat de Cartells.
Els jurats reunit aquest dia, hora i lloc escollirà les i els guanyadors.

6. Composició del Jurat
El jurat estarà integrat per professors/es de la matèria de Dibuix i/o Plàstica de cadascun dels
centres participants i un/a representant del Departament d'Educació de l'Ajuntament que
actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot.

7.- Criteris de Valoració
Els treballs es valoraran amb els següents criteris
7.1.- Llenguatge artístic.
7.2.- Originalitat i creativitat
7.3.- Tècnica i estructura.

8.- Veredicte
El veredicte del jurat es farà públic en l'acte de lliurament de premis, que tindrà lloc el dia 22
d'abril de 2021 a les 11.30 h a l'equipament municipal de Can Massallera només amb
l'assistència dels premiats i els i les professores acompanyats. L'acte es farà en streaming i
retransmetrà en directe per https://premisjocsflorals.sbciutateducadora.cat.
Depenent de la situació en què es trobi la Pandemia causada pel Coronaviurs SARS-CoV2
(COVID-19) i de les mesures i restriccions de Seguretat Pública vigents es podrà modificar la
forma o data de celebració de l'acte final.
El veredicte també es publicarà a partir de la realització de l'acte de lliurament a
https://premisjocsflorals.sbciutateducadora.cat.
El jurat està facultat per resoldre qualsevol qüestió que no hagués quedat establerta de
manera explícita en les presents bases.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9. Procediment de selecció de les obres presentades.
La selecció de les obres presentades es realitzarà d'acord amb el següent procediment:
8.1.- Es puntuaran individualment, anonimament i telemàticament les obres que siguin
admeses al concurs.
8.2.- S'adjudicaran els primers de cada categoria d'acord amb la puntuació més alta obtinguda.

10. Premis
L'Ajuntament de Sant Boi col·laborarà en l'atorgament dels següents premis:
10.1.- Cartells. Realitzats amb tècniques manuals.
CATEGORIA A:
1r premi:

75,00 euros

2n premi:

50,00 euros

CATEGORIA B:
1r premi:

75,00 euros.

2n premi:

50,00 euros

CATEGORIA C:
1r premi:

75,00 euros

2n premi:

50,00 euros

10.2.- Fotomuntatge. Cartells realitzats amb tècniques de fotomuntatge.

CATEGORIA A:
1r premi:

75,00 euros

2n premi:

50,00 euros

CATEGORIA B:
1r premi:

75,00 euros.

2n premi:

50,00 euros

CATEGORIA C:
1r premi:

75,00 euros

2n premi:

50,00 euros

Aquests imports s’aportaran a cada centre en forma d'import total d'acord amb el nombre de
premis obtinguts a cada premi i categoria.
Els cartells guanyadors quedaran a disposició de l'Ajuntament de Sant Boi que podrà
reproduir-los, i s'utilitzarà la imatge per la difusió i publicitat dels Jocs Florals i dels Premis fins
la realització de la següent convocatòria del curs 2021/2022. Sobre tot, s'utilitzarà com a
imatge a https://premisjocsflorals.cat/
Tots els premiats obtindran, a més a més, un diploma de reconeixement en l'acte de
lliurament de premis.

11. Acceptació de les bases
El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra de totes i cadascuna de les
bases.
Quedaran excloses de participar en aquest concurs les obres que no acompleixin el que s'ha
establert en aquestes bases.

Lydia Zabalza Puchol
Tècnica d'Educació
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Llobregat, 1 de març de 2021

