
PREMISPREMIS
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

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

La 5ª Mostra Artística infantil Sant Raimon de 
Penyafort es durà a terme sempre que la situació 
sanitària del moment ho permeti i es puguin 
garantir les mesures de seguretat necessàries. 
Segons l’evolució de la pandèmia es prendran les 
decisions oportunes.  

Més informació a:

Informació sanitària:

www.santamargaridaielsmonjos.cat



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

El TEMA de la modalitat de dibuix serà: “L’ESPAI, COM 
MAI L’HEM VIST”, en fluorescent”. La tècnica utilitzada és 
LLIURE (colors, pintura, collage fluorescent) i s’hauran de 
presentar en foli blanc o cartolina negra en format DIN A4 
vertical o horitzontal. 

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

L’obra no podrà anar signada i aniran identificades pel dar-
rera amb la butlleta d’inscripció emplenada que trobareu a 
les bases o identificada pels centres educatius a partir d’un 
llistat de l’alumnat participant i identificades pel darrera amb 
el número corresponent de l’alumnat  i el segell del centre 
educatiu. 

Les obres es lliuraran a l’escola on està matriculat l’alumnat, 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 17 de de-
sembre de 2020, a les 16.30 h. 

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’avinguda 
de Mas Catarro, s/n de Santa Margarida i els Monjos. La 
Mostra s’obrirà al públic el dia 15 de gener a les 19h amb un 
acte d’inauguració, el veredicte del jurat i l’acte de lliu-
rament de premis, es farà el dia 28 de gener a les 19h  i 
l’exposició restarà oberta fins el 5 de febrer.

L’horari d’obertura de l’exposició serà de dimarts a diven-
dres de les 15h a les 21h i com a excepció s’obrirà el diu-
menge 17 de gener de 10h a 13h. 

Aforament controlat i limitat, complint totes les normes 
de seguretat: ús de mascareta obligatori, rentar-se les 
mans amb el gel hidroalcohòlic abans d’entrar i mante-
nir la distància de seguretat d’1,5 metres. 

Totes les obres presentades podran ser reproduïdes per 
l’organització en suports gràfics, audiovisuals o de xarxes 
socials, sempre citant 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, respon-
sable de la integritat de les obres davant danys fortuïts i in-
voluntaris. 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 aquestes 
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

Presentació de les obres del 9 al 17 de desembre de 2020BASESBASES


