
 

 

 

“SANT JORDI A L’ESPAI GATASSA” 2021   EN LÍNIA  

BASES CONCURS “Sant Jordi a les teves mans”  

El dimecres 21 d’abril podràs aprendre amb l’ artista il·lustrador Rubèn Bravo, a 
transformar les teves mans amb els personatges de Sant Jordi!  

Inscriu-te a partir del 12 fins al 23 d’abril des de la nostra web o clica aquí 

On podré veure el taller el dimecres 21 d’abril? El  vídeo romandrà publicat a la nostre web 
fins el vespre del 27 d’abril. 

Com concursar ?  Només has d’intentar repetir el mateix que fa en Rubèn. Dibuixa a partir 
d’aquest “joc de mans” , el què significa per a tu la diada de Sant Jordi,  o el conte,  o els 
personatges,  o el què fas normalment aquest dia, o el què més t’agrada ...!  

1. Primer pas: Caldrà que ens facis arribar una fotografia de la primera fase de la teva 
obra: la silueta amb retoladors. Fes arribar la fotografia a la nostra adreça: 
espaigatassa@ajmataro.cat 
 

2. Segon pas: Acaba de dibuixar, pintar i “emplenar” la teva obra amb les tècniques que 
més t’agradin (pintar amb pintura, llapis de colors, enganxar...,) i amb els elements 
més originals que puguem imaginar (papers, objectes de la natura, gomets...,) 

Amb quin material he de dibuixar i crear?  

Les obres es poden presentar en un full DIN-A4 o DIN-A3. Per a les primeres línies de les 
plantilles que ens ensenyarà en Rubèn caldrà fer ús de retoladors gruixuts. La resta de 
material per acabar l’obra és lliure. 

Fins quan puc presentar el dibuix/obra? 

Caldrà que portis l’original al Centre Cívic Pla d’en Boet màxim el dimecres 26 d’abril, com a 
molt tard a les 20h. ( Juan Sebastian Elcano, núm. 6 ) 

ATORGAMENT DE PREMIS*:  Tenim uns súper premis per a tu!! El jurat atorgarà un premi 
segons: originalitat, tècniques emprades i premi especial a cada una les tres categories. Es 
celebrarà el lliurament de premis el dimecres 29 d’abril. 

CATEGORI A  Edat entre 4 i 5 anys 

CATEGORIA B Edat entre 6 i 8 anys 

CATEGORIA C Entre 9 i 12 anys   

Informació o dubtes a: espaigatassa@ajmataro.cat o bé, 93.702 28 32 

 

 

*Per optar al concurs i als premis caldrà haver tramitat la inscripció al taller. 

https://serveisweb.mataro.cat/tramits/extranet/LoginAnonim.do?tipusTramitCodi=INSC-CursosEspaiGatassa#no-back-button
mailto:espaigatassa@ajmataro.cat
mailto:espaigatassa@ajmataro.cat

