
BASES
Infants

PREMIS

dibuix
ceramica
Dibuix:    
Categoria petits  (P3 a P5)   
Primer Premi: placa + lot material de dibuix 
Segon Premi: placa + material de dibuix 
Tercer premi: placa + llibre

Categoria mitjans (1r a 2n)    
Primer Premi: placa + lot material de dibuix 
Segon Premi: placa + material de dibuix 
Tercer premi: placa + llibre

Categoria grans (3r a 6è)     
Primer Premi: placa + lot material de dibuix 
Segon Premi: placa + material de dibuix 
Tercer premi: placa + llibre

Ceràmica:
Categoria mitjans (P5 a 2n)    
Primer Premi: placa + lot material de ceràmica
Segon Premi:  placa + material de ceràmica
Tercer premi: placa + llibre

Categoria grans (3r a 6è)     
Primer Premi: placa + lot material de ceràmica
Segon Premi: placa + material de ceràmica 
Tercer premi: placa +  llibreSanta Margarida i els Monjos 

Gener 2020



Podran participar-hi tots els infants matriculats en alguna 
de les tres escoles del municipi o empadronats al municipi.

Per a la modalitat de dibuix el TEMA serà: “Un invent 
que millori la vida del nostre planeta”. La tècnica utilit-
zada és LLIURE i s’hauran de presentar en format DIN A4. 

Ceràmica: s’acceptaran obres de totes mides i materials

A la categoria de ceràmica, només s’hi podran pre-
sentar les categories de mitjans i grans: infants que 
cursen de P5 a 6è de primària.

Cada participant podrà aportar a la Mostra una obra per 
categoria com a màxim.

L’obra no podrà anar signada i aniran identificades pel 
darrera amb la butlleta d’inscripció emplenada que troba-
reu a les bases.

Les obres es lliuraran a l’escola on està matriculat l’alum-
nat, i en el cas dels infants matriculats fora del municipi es 
poden lliurar a les oficines de l’OAC de l’Ajuntament,  de 
dilluns a divendres de 9 h a 14 h i els dimarts de 17 h a 
20 h.

El termini d’admissió de les obres finalitza el dia 19 de 
desembre de 2019, a les 16.30 h.

El jurat podrà declarar desert algun dels premis, si així es 
considera oportú.

Tots els primers premis quedaran en poder del Servei de 
Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. 

L’exposició de totes les obres presentades es farà per dife-
rents espais de la Casa de Cultura Mas Catarro, a l’avin-
guda de Mas Catarro, s/núm. de Santa Margarida i els 
Monjos. La Mostra s’obrirà al públic el dia 10 de gener a 
les 19 h, el veredicte del jurat i l’acte de lliurament de 
premis, es farà el dia 24 de gener  a les 19 h  i l’expo-
sició restarà oberta fins al 31 de gener. 

L’horari d’obertura de l’exposició serà de dimarts a 
divendres de les 15 h a les 21 h. Excepcionalment tam-
bé restarà oberta el diumenge 12 de gener de 10 h 
a 13 h.

També es farà l’exposició a l’espai ANTISTIANA a plaça 
de Ramon Cabré de la Ràpita, del 10 al 28 de febrer, en 
horari d’obertura del Biblio@ccés.

Totes les obres presentades podran ser reproduïdes per 
l’organització en suports gràfics, audiovisuals o de xarxes 
socials, sempre citant el nom de l’autoria.

El jurat qualificador estarà format per persones del món de 
l’art, la cultura i l’educació. El seu veredicte serà inapel·lable.

L’entitat organitzadora de la Mostra posarà el màxim zel 
en el tractament de les obres rebudes. No es fa, però, res-
ponsable de la integritat de les obres davant danys fortuïts 
i involuntaris. Així com es reserva el dret de NO admetre 
obres que no responguin a algun dels requisits establerts 
per a cada modalitat.

La participació en la Mostra suposa l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no recollit en aques-
tes bases serà resolt pel Servei de Cultura de l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos.

Categoria petits: infants que cursen 
de P3 a P5

Categoria mitjans: infants que cursen 
1r i 2n de primària

Categoria grans: infants que cursen 
de 3r a 6è de primària

L’Ajuntament de 
Santa Margarida i 
els Monjos organitza 
la Mostra Artistica 
Infantil Sant Raimon de 
Penyafort que compren 
dues modalitats, dibuix 
i ceramica repartides en 
tres categories:

imagina
crea

participa

BASES

4a MOSTRA ARTÍSTICA INFATIL 
SANT RAIMON DE PENYAFORT

Del 10 al 18 de desembre de 2019 


