CONCURS DE CARTELLS 2020 - 21
❖ Aquest concurs és gratuït i està obert a la participació d’alumnes de 4t d’ESO
i batxillerat de tots els centres educatius de Catalunya.
❖ El cartell es fa individualment.
❖ Cada centre podrà enviar un màxim de dos cartells.
❖ L’autor/a del cartell seleccionat, a banda d'estalviar la inscripció de l'alumnat
del seu centre i l'alegria del reconeixement públic de la tasca, obtindrà un
obsequi.
❖ Les condicions del cartell són:
o Cal que surti el tema de l'Olimpíada (Llibertat o seguretat?), les dates
de les proves escrites i dia límit per enviar les fotografies filosòfiques
(25 de febrer), data de la final (20 de març - CCCB o en línia) i el
contacte (filo.olimpiada.catalunya@gmail.com).
o Cal comptar amb què l’organització de l’Olimpíada necessitarà un
marge a sota (equivalent a uns 7,5 cm en un DIN-A3) perquè puguem
afegir qui organitza, col·labora i patrocina: Societat Catalana de
Filosofia, Universitat de Barcelona, CCCB, UAB, Filmoteca i laie, tal
com hem fet en els cartells dels últims anys.
o El nom de la persona o autora del cartell, el centre i la població del
centre educatiu l’afegirem a l’espai reservat per als elements anteriors.
o El format del cartell (mida DIN-A3) serà en suport digital: en format
.jpg o .png. Les imatges i/o il·lustracions que puguin compondre
l'original han de tenir una resolució de mínim 300 dpi a mida real.
o Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti
la fotoreproducció i la impressió en quatre colors.
o Si el disseny inclou fotografies, aquestes hauran d'estar lliures de drets
d'imatge i hauran de tenir una resolució òptima per a impressió.
o Cal enviar els cartells, així com el nom, cognoms, centre educatiu i
població del centre dels autors o autores dels cartells, al correu general
de

l’Olimpíada

entre

del

18

al

26

de

novembre:

filo.olimpiada.catalunya@gmail.com
o El cartell guanyador es publicarà a la web de l’Olimpíada i es distribuirà
perquè tothom en pugui fer ús.

o Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no
seran admeses a concurs. I tampoc aquelles obres que puguin resultar
ofensives o discriminatòries.
❖ Jurat i criteris de valoració
o El jurat estarà format per almenys 3 membres de l’equip de
l’Olimpíada. En cap cas s’encarregarà la persona que rebrà les dades
de l’alumnat participant.
o El jurat tindrà en compte:
▪

La qualitat tècnica i estètica.

▪

La riquesa simbòlica i iconogràfica de la imatge.

▪

Adequació i relació amb el tema: Llibertat o seguretat?

▪

L’originalitat de l’enfocament.

▪

Capacitat de la composició per provocar sensacions, emocions
i suggerir reflexions filosòfiques.

