
CONCURS 50è ANIVERSARI DEL PUIG
(1968/1969 – 2018/2019)

Patrocinat per l'AMPA

PER ALS ESTUDIANTS ACTUALS D'ESO, BATXILLERAT I CICLES DE L'INSTITUT PUIG CASTELLAR

En el marc del curs escolar previ a la celebració dels 50 anys de l’Institut Puig Castellar, 
es convoca un concurs per seleccionar un cartell que commemori aquesta data i serveixi 
d'imatge de referència pel proper curs 2018-2019.

BASES DEL CONCURS

1. Categories:

S’estableixen tres categories en funció del nivell educatiu:
A) Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria.
B) Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria.
C) Alumnat de 1r i 2n de batxillerat i de Cicles formatius.

2. Temàtica del concurs:

Cartell per commemorar el 50è Aniversari de l'Institut Puig Castellar.

2.1. La informació que ha d'aparèixer al cartell és la següent:

50è Aniversari de l'Ins Puig Castellar (o bé 50 anys de l'Ins Puig Castellar) 
1968/1969 – 2018/2019

2.2. Es valorarà l'originalitat de la idea així com l'adequació al tema; la composició, el 
color, la tipografia, etc.

2.3. El cartell es pot fer a mà o amb mitjans digitals, i pot ser en color o en blanc i 
negre.

2.4. Els treballs han de ser individuals i només se’n pot presentar un per
participant.

2.5. El format del cartell haurà de ser DIN A3 (29,7 x 42cm.). 

2.6. Les obres que es presentin al concurs han de ser creacions pròpies i inèdites.

2.7. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases



i de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.

3. Lliurament dels treballs

1) Treballs digitals:
-S’han d’enviar els treballs, preferentment, en els formats pdf o jpeg; i amb una 
resolució de 300 ppi, o no inferior a 72 ppi. 
-Enviar l'arxiu per correu al mail de l’institut iespuigcastellar@xtec.cat.

2) Treballs fets a mà:
-Es poden trametre escanejats i preferentment en un arxiu pdf o jpeg.
-Es poden entregar dins un sobre DIN A3 a prefectura d’estudis. 

El període de lliurament dels treballs és de l’1 al 15 d'abril de 2018.
S’hauran de conservar els treballs originals.

4. Identificació dels treballs

1) Treballs digitals o escanejats:
-Tots els treballs han de ser anomenats de la següent manera: 
catX_pseudònim.pdf

Ex. Un alumne de segon d’ESO (categoria A) que es posi per pseudònim 
«poetamort», ha d’anomenar l’arxiu catA_poetamort.pdf

-En el mateix correu en què s’adjunti el cartell, s’haurà d’adjuntar un arxiu de 
text, (però desat en format pdf) on constin el pseudònim, el nom i cognoms de 
l’alumne, el curs i el grup.

2) Treballs fets i entregats a mà:
-S’entregarà el cartell dins un sobre DIN A3 tancat, a prefectura d’estudis.
-Cal identificar el treball amb un pseudònim, escrit a la cara posterior del 
cartell.
-Cal adjuntar a dins del sobre DIN A3, un altre sobre més petit (ex. DIN A5) on hi 
hagi les dades següents: pseudònim, nom i cognoms de l’autor, el curs i el grup.

5. Jurat i premis

5.1. El jurat el formaran membres de la direcció del centre i caps de departament.

5.2. En cada categoria, es triaran dos treballs finalistes. Entre els sis treballs finalistes 
s'escollirà un únic 1r premi. En cas que el jurat ho consideri oportú, també es podran 
atorgar accèssits o es podrà declarar deserta la modalitat.
Cada categoria tindrà els següents premis:
1r premi: una videocàmera esportiva+la publicació i difusió del cartell amb motiu dels 
50 anys del Puig.
Finalistes: un xec-regal de 20 euros d'Àbacus.
Les obres finalistes s’exposaran a la cantina de l'institut.

5.3. Els noms dels autors dels treballs finalistes i del 1r premi es faran públics en l’acte 
de lliurament de premis que es durà a terme durant la celebració de la Diada de St. 
Jordi d’enguany.


