
 

Bases del certamen artístic de la X mostra Eureka! de treballs de recerca d'humanitats 
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1. La proposta de participació en el certamen artístic de la mostra Eureka inclou el disseny dels elements 

següents: 

a) Cartell de la mostra. 

b) Diploma de participació d'alumnes i centres. 

c) Pòster de comunicació a omplir per cada participant i que formarà part de l'exposició al vestíbul de la 

biblioteca la setmana anterior i la posterior a la mostra. 

 

2. Una mica de calendari:  

a) Cartells finalistes: divendres 01 de febrer. 

b) Diploma d'alumnat i diploma de centres participants: divendres 22 de febrer. 

c) Pòster de comunicació: divendres 01 de març. 

 

3. El disseny de tots els elements és unitari i respon a la idea de la vigència de les humanitats en el món actual. 

 

4. Els cartells: 

 hauran de tenir un format de presentació en pdf d’alta qualitat en una resolució de 300 pixels per 

polsada; 

 poden estar dissenyats a partir de qualsevol tècnica i s'han de lliurar en mida DIN A-3. 

 poden dissenyar-se a tot color, tenint molt en compte que cal que la composició sigui clara i el fons 

d’un to també clar/neutre per si cal imprimir-los en escala de grisos; els colors del fons del cartell no 

han de dificultar-ne la lectura; 

 hauran de contenir les dades següents: 

- el nom: X mostra Eureka! de Treballs de Recerca d'Humanitats i de Ciències Socials, 

- la data: (divendres) 29 de març de 2019, 

- l'horari: 16:00 a 19:00 hores, 

- l'espai: Biblioteca Pompeu Fabra. 

 és important presentar la informació presentar la informació de forma jeràrquica i ordenada: el primer 

nivell de lectura ha de ser el nom de l'acte; després, el quan i l'on; per acabar, l’adreça web de la 

mostra (www.xtec.cat/crp-mataro) o un codi QR que hi remeti. 

 cal preveure a la base del cartell un espai on fer constar els logotips del grup organitzador: Eureka!, i 

de les entitats col·laboradores: Departament d'Ensenyament, Ajuntament de Mataró i Biblioteques de 

Mataró. Aquests logotips es faran arribar a l’alumne del disseny guanyador perquè els inclogui en el 

cartell. 

 

http://www.xtec.cat/crp-mataro


2. El centre encarregat del certamen artístic disposarà d'una mica de pressupost per a despeses de material. 

 

3. El centre encarregat del certamen artístic comptarà amb un espai al vestíbul de la biblioteca, durant els 

quinze dies d'exposició de memòries escrites i pòsters, per fer una exposició dels cartells finalistes. 

 

4. El centre encarregat del certamen artístic disposarà d'un espai de 3 minuts, similar al de les presentacions 

audiovisuals dels treballs de recerca, per fer difusió de la seva feina i/o podrà presentar un tercer treball de 

recerca, específic de la modalitat artística, a la mostra. 

 

5. El cartell guanyador serà la imatge representativa de la mostra i es podrà veure reproduït en diversos mitjans 

de comunicació com premsa i televisió, així com en diversos punts de la ciutat (escoles, instituts, 

biblioteques...).  

 

6. Els diplomes, que poden estar dissenyats a partir de qualsevol tècnica i s'han de lliurar en mida DIN A-4,  

constaran de dos elements: 

 el fons, que haurà de ser d’un to clar i de permetre la lectura del contingut escrit del diploma i 

que haurà de tenir un format de presentació en pdf d’alta qualitat (300 pixels per polsada), 

 les dades: 

a) el nom: X mostra Eureka! de Treballs de Recerca d'Humanitats i de Ciències Socials; 

b) per als diplomes de l’alumnat, un encapçalament que digui: 

“El grup Eureka! Certifica que l'alumne/a”, seguit d’un espai en blanc per al seu nom; 

c) per als diplomes adreçats als centres, l’encapçalament dirà: 

 “Certifica que el centre”; 

d) text de continuació després de l'espai: “ha participat a la X mostra Eureka!”; 

e) la data:29 de febrer de 2019, 

f) els logotips del grup de treball Eureka!, el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 

Mataró.  

 

7. L'autor/a del disseny unitari guanyador rebrà la mateixa consideració que l'alumnat participant en les 

presentacions dels treballs de recerca. Podreu donar una ullada a cartells, diplomes, pòsters, photocalls, etc. 

de les anteriors edicions, acudint a l'adreça del blog, que és http://personal.biada.org/~eureka/ 

 

 

http://personal.biada.org/~eureka/

