1r CONCURS D’IM
PROART: L’EMOCIÓ D’UNA NOVA ETAPA
Com els alumnes que acaben 4rt d’ESO senten i visualitzen el final de la seva etapa i
viuen la presa de decisió dels seus estudis posteriors

Bases del concurs

1.-Destinataris
Tots els alumnes que en el curs 2016-2017 es trobin matriculats a 4rt d’ESO en els col.legis i
instituts de Barcelona i rodalies.
2.-Tema del concurs
Els sentiments dels alumnes al final de la seva etapa a Secundària i la vivència de la presa de
decisió sobre els seus estudis posteriors.
3.-Modalitat de participació
Les obres es realitzaran presencialment a l’aula de plàstica de Batxillerat de l’Escola Proa c/
Gavà, 50 08014 de Barcelona, el dia 22 d’abril de 2017 de 10.30 a 12.30 hores
4.-Requisits de fons i forma dels treballs
Les obres (dibuix, pintura, collage...) hauran de:
-

Recollir i desenvolupar el tema establert
Utilitzar de forma original i creativa els materials que l’escola posarà a disposició
dels participants
Respectar el temps màxim d’elaboració previst (2 hores)

5.-Calendari
- Període d’inscripció: del 28 de març al 18 d’abril de 2017
- Elaboració de l’obra: 22 d’abril de 2017 de 10.30 a 12.30 hores
- Acte de lliurament de premis: 22 d’abril de 2017 a les 13.15 hores (durant l’acte públic de
cloenda de la Festa de St. Jordi’17 al pati gran de l’Escola Proa)
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6.-Composició del Jurat
El Jurat estarà compost pels professors/es del departament de Visual i Plàstica de l’Escola Proa,
un/a representant de la Direcció del centre i un/a representant dels Pares i Mares Delegats.
7.-Premis
1r Premi: Beca de 190,00 € per cursar el Batxillerat Artístic a l’Escola Proa
2n Premi: Beca de 95,00 € per cursar el Batxillerat Artístic a l’Escola Proa
El jurat resoldrà qualsevol incidència que es presenti, i declararà desert qualsevol premi si
s’escau.
8.-Drets d’autor
Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Escola Proa. Els guanyadors, mitjançant
l’acceptació del premi, renuncien expressament als seus drets d’autor sobre els treballs
realitzats i entregats per participar en aquesta edició del concurs.
Les obres premiades es podran publicar al web, blocs o material gràfic editat per l’Escola Proa.
9.-Protecció de dades
Les dades personals dels participants facilitades al formulari d’inscripció seran tractades
d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. La finalitat del tractament és la de participació en la primera edició del concurs:
L’Emoció d’una nova etapa. Els participants podran exercir els seus drets d’oposició, accés,
rectificació i cancel.lació de les seves dades mitjançant escrit dirigit a Escola Proa c/ Almeria, 57
08014 Barcelona o via email: escolaproa@escola-proa.cat

Barcelona, 21 de març de 2017
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