Aquest any,
el colors sobre l’asfalt
des de casa
6 i 7 de juny de 2020
INSCRIPCIONS
Fins al 2 de juny en línia a través del web: www.cassa.cat/festamajor
Per a més informació us podeu adreçar a Sala Galà a les adreces:
art@salagala.cat o a info@salagala.cat

FUNCIONAMENT
Del 4 al 7 de juny podeu passar a recollir els vostres guixos a Magatzems Tàlia, prèvia inscripció. (No
s’entregaran guixos a participants no inscrits).
Entre el 6 i el 7 de juny haureu de pintar sobre un espai d’asfalt de la zona del pàrquing del Pavelló
Polivalent (recordeu respectar les mesures d'excepcionalitat del moment) un dibuix de 50 x 50 cm
sobre el tema del CONFINAMENT. En cas que no us pugueu desplaçar a la zona, ho podeu fer a casa
(terrassa, balcó, pati...).
Un cop fet el dibuix, caldrà fer una foto* i enviar-la al whatsapp 635 449 634 amb el nom, cognoms i
categoria de l’infant particpant.

CATEGORIES
P3, P4 I P5
Cicle Inicial (1r i 2n)
Cicle Mitjà (3r i 4t)
Cicle Superior (5è i 6è i ESO)
Adults (a partir de 17 anys) NOVETAT deguda a l’exepcionalitat de l’edició.

PREMIS
Un jurat qualificat decidirà els millors autors de cada categoria. La decisió del jurat serà inapel.lable.
1r PREMI: curs complet a l’Escola Municipal d’art Josep Lloveras (2020-2021)**
2n PREMI: un trimestre a l’Escola Municipal d’art Josep Lloveras (2020-2021)***
3r PREMI: un val per material artístic
Es faran públics el dia 13 de juny a les 19.30 h a través de youtube en directe.
* Les fotos rebudes formaran part d’una exposició virtual que es podrà visitar a www.cassa.cat/festamajor
** Els primers premis consistiran en un curs complet -des d’octubre 2020 a juny de 2021, matrícula inclosa- a
l’Escola d’art Josep Lloveras
*** El trimestre inclou la matrícula i tres mesos del curs escollit

