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Presentació del projecte

La Diputació de Tarragona va acordar l’octubre de 2011 la realització d’una nova
activitat vinculada al MAMT Pedagògic: Ets un artista... i exposes al MAMT.
Calendari..., en el marc del programa pedagògic: Treballem amb l’Art. Les bases del
nou projecte col·laboratiu amb les escoles es presentaren a la trobada anual que el
MAMT Pedagògic fa amb els/les mestres de les escoles del Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre.

Les activitats i tallers que du a terme el MAMT Pedagògic tenen com a finalitat
contribuir a fomentar l’educació artística proposant a les escoles, des del nostre espai
web www.dipta.cat/mamtpedagogic, activitats engrescadores per conèixer les
diferents obres del Museu a partir del treball analític, l’experiència i el joc.

Treballem els continguts actitudinals i conceptuals a partir de l’observació directa de
les obres en el Museu, suscitant múltiples lectures a l’entorn del seu significat, els
aspectes formals i el valor patrimonial, generant diferents respostes que fomenten el
debat i el diàleg en el grup en un continu procés de construcció.

Les activitats i tallers que es treballen amb posterioritat tant al Museu com a l’aula ens
permeten apropar-nos i conèixer els continguts procedimentals de les obres i és amb
l’experimentació que desenvolupem les capacitats creatives, expressives i imaginatives
dels alumnes.

Aquesta proposta pedagògica és un pas més en el reconeixement del Museu i les
seves col·leccions com un espai obert per a la descoberta i la participació on les escoles
puguin incrementar el seu potencial educatiu.

Us animen a participar!

MAMT Pedagògic
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona

Ets un artista...exposes al MAMT. Calendari 2021

Normes de participació
1. Bases Generals
1.1 La convocatòria està oberta a la participació de:

-

Alumnes d’Educació Infantil

-

Alumnes d’Educació Primària

-

Educació Especial

1.2 Procediment

Es presentarà una obra col·lectiva per classe/nivell/cicle relacionada amb la tècnica i/o obra
treballada durant la visita al MAMT.

Per participar en la preselecció per a l’admissió a l’activitat, les escoles han de trametre
juntament amb l’obra col·lectiva:

La sol·licitud de participació (veure annex 1) degudament emplenada amb el nom,
nivell educatiu, títol de l'obra, etc.
Breu text explicatiu sobre el procés de treball de l‘obra presentada en format Word
(Màxim 2.000 caràcters) i lliurada en format digital.
Una selecció de fotografies del procés de treball a l’escola, en format digital (.jpg).
La documentació i les obres es presentaran a la seu del MAMT Pedagògic al Museu d’Art
Modern de la Diputació de Tarragona (c/ Santa Anna, 8, 43003 Tarragona).

La documentació i les obres es podran lliurar fins el 28 de juny de 2020, encara que,
aconsellem lliurar els treballs en el termini d’un mes a partir de la data de l’activitat al MAMT.

Qualsevol consulta relativa a aquesta convocatòria haurà d’ésser adreçada al telèfon
977235 032, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores o al correu electrònic:
mamtpedagogic@dipta.cat.
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1.3 Admissió d’obres
Seran admeses obres originals, identificades amb el nom de la classe, escola, nivell escolar,
i títol, al dors.
El tema estarà directament relacionat amb les obres que formen part de les col·leccions del
MAMT i que les escoles han treballat prèviament durant la seva visita al museu.

1.4 Requisits específics:
•

PINTURA /COLLAGE /DIBUIX/GRAVAT/FOTOGRAFIA/TAPÍS
Han d’estar enganxades o realitzades sobre un suport rígid (cartró, fullola, etc.).
Mides: Mínim DIN-A3 i màxim 200 x 200 cm.

•

ESCULTURA: Per a la preselecció es pot aportar únicament una reproducció
fotogràfica en format DIN-A3 o DIN-A4. Mides: Màxim 200 cm. d’altura

Les obres dels alumnes seleccionats seran exposades públicament al Museu d’Art Modern de
la Diputació de Tarragona.
Totes les obres presentades per les escoles que no hagin estat seleccionades seran presents a
l’exposició en suport digital.
Les obres poden ser portades i retirades directament a la seu del Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona.

2. Jurat

2.1.. El jurat que avaluarà i puntuarà les obres presentades estarà format per membres de la
comunitat artística i educativa de Tarragona i presidit per la directora del Museu d’Art Modern
de la Diputació de Tarragona.
2.2. El veredicte del jurat és inapel·lable.
El jurat pot declarar desert l’atorgament de qualsevol premi, si considera que les obres
presentades no són prou meritòries.
2.3. La resolució d’atorgament dels premis s’adoptarà durant l'estiu de 2020 i es comunicarà
per correu electrònic a les escoles premiades i seleccionades.
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3. Premis i seleccionats
3.1 S’estableixen els següents:

1. Primer Premi: Guardó, diploma de participació i reproducció de l’obra al calendari
2021.
2. Segon Premi: Guardó, diploma de participació i reproducció de l’obra al calendari
2021.
3. Tercer Premi: Guardó, diploma de participació i reproducció de l’obra al calendari
2021.
4. 9 obres seleccionades que també il·lustraran el calendari 2021: Diploma de
participació.

Tots els seleccionats i premiats participaran a l’exposició que es realitzarà al Museu d’Art
Modern de la Diputació de Tarragona durant l'últim trimestre de 2020.

3.2. Lectura del veredicte i el lliurament de premis

La lectura del veredicte i el lliurament de premis es realitzarà en el transcurs de l’acte de
presentació del Calendari 2021 i la inauguració de l’exposició de les obres seleccionades,
l’últim trimestre de 2020.

4. Inscripcions

4.1. La inscripció al concurs suposa la plena acceptació de les bases i l’autorització a la
Diputació perquè en faci difusió per qualsevol mitjà de comunicació.
4.2. L’escola haurà de presentar la butlleta d’inscripció (Annex 1) degudament omplerta.

4.3. Les obres hauran d’anar identificades amb el nom de l’Escola, nivell escolar i nom de
la classe o classes.

4.4. Acompanyar les obres amb una selecció de fotografies en format JPEG del procés de
treball a l’escola i un text explicatiu en format Word (aquesta documentació s'enviarà
en format digital a l'adreça: mamtpedagogic@dipta.cat).
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Annex 1
INSCRIPCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ EN L’ACTIVITAT
“ETS UN ARTISTA... I EXPOSES AL MAMT. CALENDARI 2021”
El/La Sr/Sra ...........................................................................

Director/a

Cap d’Estudis

de l’Escola......................................................................................................................................,
amb domicili a ........................................................................................................, núm. ..........,
CP.........................de..........................................., telèfon/s.........................................................,
adreça electrònica...........................................................................................................................

EXPOSA:
La voluntat de participar en l’activitat “Ets un artista... i exposes al MAMT. Calendari 2021” del
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, amb l’obra titulada:
.........................................................................................................................................................
de la classe/nivell escolar (en cas de tenir-ne, indicar el nom de la classe o de les classes):
.........................................................................................................................................................
al mateix temps que manifesta conèixer i, per tant, es compromet a complir totes les
obligacions establertes en les normes de participació per la qual cosa :
SOL·LICITA:
Participar en el certamen.
A més autoritza la difusió de les obres presentades a la xarxa i la reproducció de les obres
premiades, si s’escau, per formar part del Calendari 2021.
I amb les finalitats abans exposades, us trameto aquesta petició juntament amb les obres que
es presenten i la relació de les mateixes en la qual apareixen les dades que es demanen a les
bases.
............................................, ........ de .......................... de 20 .........................
Signatura,

Museu d’Art Modern de Tarragona de la Diputació de Tarragona, carrer de Santa Anna, 8 – 43003 Tarragona.
Tel. 977235032.
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Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona

C/Santa Anna, 8
43003 – Tarragona
Tel. 977 235 032
A/e: mamtpedagogic@dipta.cat
www.dipta.cat/mamtpedagogic
ENTRADA LLIURE

HORARI DE VISITES:
De dimarts a divendres: de 10 a 20 h
Dissabte: de 10 a 15 h / de 17 a 20 h
Diumenges i festius: d’11 a 14 h
Dilluns tancat

