SANT JORDI 2013
XXVII MOSTRA ARTÍSTICA organitzada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

BASES DE LA MOSTRA
1. Selecció dels treballs
Cadascun dels centres que participin en la mostra haurà de seleccionar i presentar els treballs
següents:
CICLE INFANTIL

-Un dibuix per cada grup-classe

PRIMÀRIA

-Cicle inicial un text per cada grup-classe
-Cicle mitjà i superior, un text per cada grup-classe

ESO

-Un text o un dibuix per cada grup-classe

BATXILLERAT

-Un text o un dibuix per cada grup-classe

2. Publicació dels treballs
El text i el dibuix triats seran publicats en format electrònic i el seu autor recollirà un diploma.
3. Tema dels treballs
El tema dels escrits i dibuixos serà el proposat pels Tallers d’Història. El tema d’aquest any:
Enamorats de la vida
Les composicions seran poemes o narracions en les quals els alumnes expliquin una afició o
alguna activitat que els agradi especialment.
Els dibuixos hauran d’inspirar-se en pintures (retrats o paisatges) de Josep Albertí.
4. Presentació dels textos
Manuscrits els escrits elaborats per alumnes de cicle inicial (1r i 2n de primària), en bolígraf i
en un paper blanc (sense quadrícula) i presentats preferiblement en format digital (escanejats):
Format .jpg
Mida màxima de cada imatge: 400 KB.
En format Word a partir de 3r. La composició serà d’un màxim de dos folis amb els paràmetres
següents:
Tipus de lletra: Times New Roman
Cos de lletra: 12 pt.
Interlineat: simple
Marges laterals: 2,5 cm
Marges superior i inferior: 3 cm
Justificació a banda i banda del text i no utilitzar tabuladors a principi de línia.
Tots els textos de cada centre estaran agrupats en un únic arxiu de Word.
Passar el corrector ortogràfic de Word en els textos presentats.
5. Presentació dels dibuixos

Els dibuixos seran presentats preferiblement en format digital (escanejats):
Format .jpg
Mida màxima de cada imatge: 400 KB.
el nom de l’arxiu ha de ser: nom i cognoms de l’autor, curs, grup i escola (ex: Joan
Ferrer – 2n A Gaziel).
En cas de presentar-los en paper, han d’anar signats per davant amb les següents dades: nom i
cognoms de l’autor, curs, grup i escola.
6. Identificació dels treballs
És imprescindible que tots els treballs lliurats (text o dibuix) estiguin degudament identificats
per mitjà de les dades següents:
el nom de l’autor del treball
el grup-classe i l’escola a què pertany
CALDRÀ ACOMPANYAR L’ENTREGA DE TEXTOS I DIBUIXOS AMB UN LLISTAT
COMPLET DE TOTS ELS/LES ALUMNES QUE PARTICIPEN (en paper i/o en format
electrònic).
7. Aportació de fotografies
Juntament amb els treballs seleccionats, les escoles poden aportar fins a un màxim de 4
fotografies per classe on es mostrin diferents moments de l’elaboració dels treballs per part dels
alumnes, juntament amb els peus de foto corresponents. Aquestes fotografies poden ser
incorporades a la pàgina web municipal i a l’exposició de treballs escolars.
8. Lliurament de treballs
Termini: fins el divendres 8 de març
Lloc: Biblioteca Pública “Octavi Viader i Margarit” (c/ Joan Surís, 28-34)
Sistema: tres opcions alternatives
1. Penjant
els
textos
i
dibuixos
en
el
següent
enllaç:
www.dropbox.com/sh/9431178zmck6pdk/eMoNYsRVnk (RECOMANABLE)
2. Per correu electrònic (biblioteca@guixols.cat)
3. En paper i/o CD dins un sobre (un sobre per escola)
9. Lliurament de premis
Lliurament dels premis tindrà lloc el dia 23 d’abril a les 17.30 hores en un lloc a determinar.

Biblioteca Pública “Octavi Viader i Margarit”
c/ Joan Surís, 28-34
Tel. 972 32 40 57
Correu e. biblioteca@guixols.cat
Horaris: Matins: De dilluns a dissabte, de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h

