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ÀMBITS

Els treballs poden ser en poesia o prosa.
El tema serà lliure en cada cas.
Dins l’apartat de prosa, es podrà escriure un relat o conte, un assaig o un monòleg 
interior.
L’extensió màxima serà de 4 fulls DIN A4 per una cara.

PARTICIPACIÓ
Estan obligats a participar-hi tots els alumnes de secundària i batxillerat, distribuïts 
en sis categories:

Alumnes de 1r d’ESO
Alumnes de 2n  d’ESO
Alumnes de 3r d’ESO
Alumnes de 4t d’ESO
Alumnes de 1r de batxillerat
Alumnes de 2n de batxillerat
Els alumnes de cicles formatius hi participaran opcionalment.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES
L’alumne presentarà el seu treball en fulls DIN-A4, a ordinador amb lletra Arial 12. 
Dins un sobre petit que es graparà al treball, l’alumnat hi especificarà el nom, els 
cognoms i grup. A l’exterior del sobre el nom de la classe i el pseudònim amb el 
qual s’haurà signat el treball. 
Els treballs s’hauran de lliurar al respectiu professor de català, com a molt tard el 
dia 23 de març, improrrogable.

JURAT
El jurat estarà format pels professors de l’àmbit de llengües de l’escola, i es reunirà 
el mes d’abril per emetre el veredicte corresponent.

Es concediran els premis següents:
1r, 2n i 3r premi a les composicions escrites en poesia per a cadascuna de les 
categories.
1r, 2n i 3r premi a les composicions escrites en prosa per a cadascuna de les 
categories.

El jurat concedirà els accèsits que consideri oportuns i pot declarar algun premi 
desert.

Els alumnes  que hi vulguin participar es podran presentar en qualsevol àmbit.
La participació es considera obligatòria per tots els alumnes de batxillerat artístic, 
de 2n i 3r d’ESO i tots els alumnes de 1r i 4t que cursen crèdits de l’àrea artística. 
La participació en l’àmbit de música és voluntaria.
La singularitat del lloc on es fa l’exposició dels treballs seleccionats, farà que es 
tinguin en compte les obres relacionades amb la presó, des de qualsevol aspecte.

S’estableixen els nivells següents:

              ESO: cicle  12-14
                        cicle  14-16
              BATXILLERAT I FP:
                        1r
                        2n

ÀMBITS 
ARTS PLÀSTIQUES:
considerant qualsevol tècnica on es representi en bi o tridimensió l’obra artística 
(pintura, escultura, dibuix,…), els temes i les mides seran lliures.

ARTS VISUALS: 
considerant qualsevol tècnica on intervingui la imatge fixa (fotografia, fotomuntatge, 
imatges manipulades digitalment,…) és condició indispensable presentar-les impreses 
sobre paper. La mida mínima serà de 18 x 24 cm. o en moviment (vídeo, vídeo 
creació, animació, multimedies…), Els treballs seran rodats en vídeo domèstic i 
podran ser manipulats, muntats o produïts amb procediments informàtics. Els treballs 
es presentaran en format DVD i s’adjuntarà un “trailer” (20 segons aprox.) per poder 
ser reproduït, si es considera oportú, el dia del certamen.

ARTS MUSICALS:
LUTHIERS: construcció d’un instrument musical, amb qualsevol material, de qualsevol 
de les famílies de corda, vent o percussió. L’única condició és que ha de sonar.

PREMIS
Es concediran sis reconeixements per categoria.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Al darrera dels treballs l’autor hi farà constar nom i cognoms, codi del grup, categoria 
en què es presenta, àmbit on participa i títol de l’obra.
Els treballs s’hauran de presentar als professors de l’àrea artística, amb data límit 
del 26 de març per a les arts plàstiques i fotos i el 12 d’abril per els curtmetratges.

JURAT
El jurat estarà format per tot el professorat de l’àmbit d’Arts, el qual, si ho creu 
convenient, pot declarar premis deserts o concedir altres mencions.

EXPOSICIÓ
Les obres premiades s’exposaran del 23 d’abril al 6 de maig, a l’espai expositiu de 
la presó.

ALTRES CONSIDERACIONS
El jurat es reserva el dret de reproduir les imatges de les obres presentades en 
qualsevol dels mitjans de difusió de l’escola. 
El jurat es reserva el dret d’enviar les obres premiades a altres concursos fora de 
l’escola.
El no compliment d’aquestes bases pot suposar l’exclusió del certamen.


