19è CONCURS
D ’ A R T S
PLÀSTIQUES

PREMI ESPECIAL AMIPA 2017 Alicia Messeke

.

IES JOSEP MARIA LLOMPART

L’IES Josep Maria Llompart convoca el 19è concurs d’Arts
Plàstiques per a potenciar l’activitat artística als centres
d’Educació Secundària de les Illes Balears.
BASES
1. Poden participar-hi tots els alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
matriculats durant el present curs 2018-2019 en qualsevol Centre d’Educació
de les Illes Balears.
2. Les obres han de ser originals i no haver estat premiades en cap altre concurs.
3. S’estableixen tres categories:
- 1r i 2n d’ESO
- 3r i 4t d’ESO
- Batxillerat i Cicles Formatius
En aquesta darrera categoria es podrá participar a les següents especialitats
artístiques o modalitats:
- PINTURA
- ESCULTURA (obres tridimensionals)
- OBRA GRÁFICA (obres fetes per ser reproduïdes gràficament: gravats, dibuixos,
cómics, cartells, il·lustracións, etc.)
- FOTOGRAFIA (les obres es presentaran revelades o impreses en paper fotogràfic)
- AUDIOVISUAL (curtmetatges: ficció, documental, video clip, video-art, etc.)

4. Les obres s’han de presentar d’acord a les condicions següents:
· Obres bidimensionals (format i tècnica lliure): presentades en suport rígid a punt
de penjar.
· Obres tridimensionals (format i tècnica lliure): es podran incloure instituccions de
muntatge.
· Obres Audiovisuals (individuals o en grup): es presentaran en un pen drive o altre
dispositiu de memòria.
Les obres no podran anar signades, ni amb cap indicatiu que n’indentifiqui l’autor.
Es lliuraran amb pseudònim al dors i amb la butlleta de participació emplenada dins
un sobre tancat, amb el mateix pseudònim a l’exterior.

Concurs Llompart
IES Josep Maria Llompart
c/Pedagog Joan Capó, 2
07010 Palma de Mallorca
6. El termini de presentació de les obres serà del 29 d’abril al 3 de maig
del 2019.
7. El jurat estarà constituït pels professors del departament de dibuix
i un representant de la direcció del centre.
8. Els lliuraments dels premis es faran en acte públic a la Diada del centre, a la
Sala d’Actes de l’institut, que tendrà lloc el divendres dia 17 de maig. Totes les obre
seran exposades al hall del mateix institut.
Després, el mes de juny, les obres guanyadores s’exposaran també a l’exposició
final de curs de Batxillerat Artístic.

PREMI ESCULTURA 2017 Isabella Silva

5. Les obres es presentaran a l’IES Josep Maria Llomaprt de 10.00h a
14.00h o per correu:

9. Totes les obres premiades passaran a ser propietat de l’IES Josep Maria
Llompart.
10. Les obres no premiades hauran de ser retirades del 22 al 24 de maig de
2019 de 10 a 13.00 h a l’institut Josep Maria Llompart (l’organització no es
responsabilitzarà de les obres no retirades després d’aquesta data).
11. El jurat resoldrà qualsevol incidència que es presenti, i es declararà desert
qualsevol premi si s’escau.
12. El fet de participar suposa acceptar aquestes bases i el veredicte del jurat.

PREMI PINTURA 2017
Antònia Gomila

PREMI OBRA GRÀFICA 2017
Lourdes Macay

PREMI
FOTOGRAFIA 2017
Marina Vidal

PREMI 3r i 4t d’ESO 2017
Laia Fernández

Premis per categoria
1r i 2n d’ESO

3r i 4t d’ESO

1r PREMI
80€ i diploma
2n PREMI
60€ i diploma
3r PREMI
40€ i diploma
4t/5è PREMI Taller iniciació a la fotografia

1r PREMI
80€ i diploma
2n PREMI 60€ i diploma
3r PREMI
40€ i diploma
4t/5è PREMI Taller iniciació a la fotografia

(Foto Ruano)

(Foto Ruano)

Batxillerat i cicles formatius

180€ i diploma + xec regal 80€ Art Bendix
PREMI PINTURA		
180€ i diploma + xec regal 80€ Art Bendix
PREMI ESCULTURA 		
PREMI OBRA FOGRÀFICA 120€ i diploma + xec regal 80€ Art Bendix
120€ i diploma + Regal Foto Ruano (CÀMERA)
PREMI FOTOGRAFIA		
120€ per gentilesa de l’AMIPA i diploma
PREMI AUDIOVISUAL
+2 accèssits per modalitat: taller d’iniciació a la 						
				
fotografia (Foto Ruano)

Pseudònim:

Butlleta d'inscripció

Nom:
E-mail:

Telèfon:

Centre:

Localitat:

Categoria:
Modalitat (només Batxillerat i Cicles):

IES Josep Maria Llompart
C/ Pedagog Joan Capó, 2
07010 Palma de Mallorca
tel. 971 20 46 01 - fax. 971 20 68 05
www.iesllompart.cat
http://artsplastiquesllompart.blogspot.com

						

