XXVI

CONCURS
ARTÍSTIC
I LITERARI
bases
CONVOCA: Amics de la UNESCO de Girona
TEMA: Salut i Benestar (Objectiu de
Desenvolupament Sostenible 3,
Agenda 2030)
MODALITATS:
a) D
 ibuix. Mides DIN A4 o DIN A3, tècnica
pictòrica lliure (Tots els nivells)
b) C
 arta escrita a mà. Extensió màxima 1
pàgina (Nivells 3, 4, 5, 6 i 7)
c) P
 ostal. Format propi d’una postal: 1 cara
amb fotografia, collage o dibuix i l’altra
amb text. (Nivells 3, 4, 5, 6 i 7)
d) N
 arració. Extensió màxima 1 pàgina,
escrita a ordinador, a un espai i mig i
lletra del 12 (Nivells 3, 4, 5, 6 i 7)
e) F
 otografia. Mida: 15 x 20 cm, en color
o en blanc i negre. Presentació en
suport paper fotogràfic, sense afegits ni
alteracions de l’original (Nivells 4, 5, 6 i 7)
f) E
 x-libris o Marques de biblioteca,
inscripcions i il·lustracions que es posen
en els llibres per indicar a qui pertanyen.
Hi ha de constar la paraula “ex-libris”.
Mida màxima 10 x 15 cm. Tècnica lliure
(Nivells 4, 5, 6 i 7)

Tardor 2020 • Primavera 2021
L’associació Amics de la UNESCO de
Girona convoca el seu XXVI Concurs
artístic i literari – XVI Concurs Carles
Vivó – XV Concurs Joaquim Pla i Dalmau
(ex-libris) – XIV Concurs Francesc Ferrer
i Gironès (article) – VI Concurs Francesc
Compte (fotografia)

c/ Rutlla, 20-22 Hotel d’Entitats
17002 Girona
Tel. 972 41 22 58
c/e:secretaria.unescogi@gmail.com
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g) Auca. 12 vinyetes, format vertical, mida
DINA3. Text en format de rodolí. (Nivells
4, 5, 6 i 7)
h) A
 rticle inèdit. Extensió màxima 1 pàgina
escrita a ordinador, a un espai i mig i
lletra del 12 (Nivells 6 i 7)
La llengua de tots els treballs escrits serà
la catalana. El contingut de les diferents
modalitats haurà de fer referència al Tema
del Concurs. L’única modalitat que no
queda subjecta al tema és la de l’ex-libris.
NIVELLS:
Nivell 1: Alumnes d’Ed. Infantil (Els dibuixos
es presentaran com a treballs del grupclasse, en comptes d’individualment, i
només se’n podran presentar 5 per grupclasse)
Nivell 2: Alumnes de Cicle Inicial d’Ed.
Primària
Nivell 3: Alumnes de Cicle Mitjà d’Ed.
Primària
Nivell 4: Alumnes de Cicle Superior d’Ed.
Primària
Nivell 5: Alumnes d’Educació Secundària
Obligatòria
Nivell 6: Nois i noies de 17 a 30 anys
Nivell 7: Persones de més de 30 anys
DOTACIÓ:
El primer premi i els finalistes – fins a
un màxim de dos – de cada modalitat i
nivell que hi pot optar, rebran una dotació
específica de material de part de les
institucions i entitats col·laboradores. Tots
els concursants que s’ajustin a les Bases
d’aquest concurs rebran un diploma
acreditatiu de la seva participació.
TRAMESA:
L’original i 2 còpies, en el cas d’Article,
Carta i Narració, i només un original per a la
resta de modalitats, s’han d’enviar a la seu
social d’Amics de la UNESCO de Girona (c/
Rutlla, 20-22 Hotel d’Entitats. 17002 Girona),
afegint la fitxa annexa a part.

Els treballs no guardonats de les modalitats
Auca, Dibuix, Ex-libris, Fotografia i Postal
es podran recollir, a hores convingudes, al
despatx d’Amics de la UNESCO de Girona,
en el termini d’un mes després d’haver
estat emès el veredicte del jurat. Les obres
guanyadores queden com a fons d’Amics
de la UNESCO de Girona.
ADVERTIMENT:
No s’acceptaran els treballs que no
s’ajustin a aquestes bases ni aquells que
es presentin sense la fitxa annexa amb
totes les dades. Només s’admetran treballs
col·lectius d’un màxim de 2 persones i
cada concursant podrà presentar un únic
treball de cada modalitat.
TERMINI D’ADMISSIÓ: Dilluns 22 de febrer
de 2021
JURAT: Format per especialistes de cada
modalitat, els noms dels quals es donaran
a conèixer oportunament.
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS:
Divendres, 28 de maig de 2021, a les 7 de
la tarda
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Ajuntament de Girona, Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Diputació de Girona i Generalitat
de Catalunya.
Dibuixos:
Clara Alabau Castaño
Centre Escolar Empordà, Roses

Amb el suport de:

FITXA per a les ESCOLES i els INSTITUTS

XXVI Concurs artístic i literari

Amics de la UNESCO de Girona
c/ Rutlla, 20-22 (Hotel d’Entitats) – 17002 GIRONA
Tel. 972 41 22 58 – secretaria.unescogi@gmail.com

PSEUDÒNIM o NÚMERO:
NOM:
PRIMER COGNOM:
SEGON COGNOM:
CURS:
NIVELL:
MODALITAT:
ESCOLA / INSTITUT:
POBLACIÓ ESCOLA / INSTITUT:
TELÈFON ESCOLA / INSTITUT:
PROFESSOR/A RESPONSABLE:
CORREU ELECTRÒNIC:

FITXA per a participar INDIVIDUALMENT
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PSEUDÒNIM:
NOM:
PRIMER COGNOM:
SEGON COGNOM:
EDAT:
NIVELL:
MODALITAT:
ADREÇA PARTICULAR:
TELÈFON PARTICULAR:
MÒBIL PARTICULAR:
CORREU ELECTRÒNIC:

Amics de la UNESCO de Girona
c/ Rutlla, 20-22 (Hotel d’Entitats) – 17002 GIRONA
Tel. 972 41 22 58 – secretaria.unescogi@gmail.com

