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PRIMERA.- DEFINICIÓ  

Aquestes bases preveuen les diferents categories, així com els requisits i  els criteris de 
valoració, respecte de les quals s’atorgaran el Concurs artístic “Il.lustrem la Convenció 
dels drets dels infants”.  
 
Aquest concurs artístic, impulsat pel Departament de Promoció de la Infància (Direcció de 
Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans -Drets Socials, Justícia Global, Feminismes 
i LGTBI),  vol donar a conèixer als nens i les nenes, a les seves famílies i a la ciutadania 
en general els drets que els van ser reconeguts per les Nacions Unides a  la Convenció 
dels Drets dels Infants de 1989.  
 
La Convenció va ser escrita per persones adultes i l’Ajuntament de Barcelona amb un 
esforç per adaptar-se als diferents moments evolutius i per tant comunicatius dels i les 
seves ciutadanes més petites vol donar-los el protagonisme que es mereixen i que siguin 
elles i ells que comuniquin els seus drets tal i com els entén. 
 
Amb aquest concurs, a través dels centres educatius de la cuitat i de les entitats 
socioeducatives, ens adrecem als infants per tal que coneguin, analitzin i elaborin un 
producte artístic per comunicar tal i com s’ha comentat anteriorment, amb el seu propi 
llenguatge els drets que els amparen i la norma que els recull. 
  
SEGONA.- TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ 
 
El termini d’inscripció  serà  del 1 al 15 de febrer  i lliurament de les obres i la 
documentació serà del 15 al 30 d’abril de 2021. 
 
Lloc i forma de lliurament: La presentació de les obres i la documentació únicament es 
farà a través de la web del Departament de Promoció de la Infància 
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/concurs.   

Per tal de formalitzar la inscripció serà necessari emplenar la fitxa d’inscripció que es 
troba a la pàgina web del Departament de Promoció de la Infància 
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/concurs. La fitxa d’inscripció inclourà les 
següents dades i documentació: 

Dades del centre que es presenta i persona de contacte 

Dades de participació (categoria) 

Dades de l'obra (motivació/explicació de la proposta) 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/concurs
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/concurs
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Autorització de tractament i protecció de dades (si s’escau), declaració d’acceptació 
de les bases i la cessió dels drets de publicació 

 
La inscripció al concurs artístic “Il·lustrem la Convenció dels Drets dels Infants” implica 
l’acceptació plena de les bases generals i de les específiques de la present convocatòria. 
 
Serà responsabilitat dels centres que es presentin al concurs donar compliment  de 
l’article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i l’adolescència. 

L’organització del Concurs es reserva el dret de resoldre, mitjançant decisió del Jurat del 
Concurs qualsevol situació no prevista en aquestes bases.  
 
Es podrà presentar 1 producte artístic per cada grup indicant a que categoria pertany  
( i serà decisió de cada centre si aquesta proposta es una proposta individual  (de un nen 
o nena) o una proposta col·laborativa realitzada per un grup d’infants ( però aquest infants 
s’hauran d’ajustar a les franges d’edat definides per a cada categoria, tret dels Centres 
d’Educació Especial que hauran de motivar  a quina categoria es presenten en funció de 
les especificitats del seu alumnat). 
Malgrat que el centre presenti una proposta individual (d’un nen o una nena concret), 
s’entendrà que es la proposta del centre i per tant el titular de la mateixa serà el centre. 

TERCERA.-  CATEGORIES I PREMIS 
 
Per tal de garantir el llenguatge artístic i el missatge més apropiat i adaptat a les 
necessitats de cada moment evolutiu dels infants, aquest concurs es divideix en 5 
categories diferents (Per a més informació es poden consultar les guies didàctiques al 
Programa Educatiu “De la Convenció als ODS amb ulls d’infant” al web del Departament 
d’Infància   material didàctic ) :  
 

A) Categoria d’ Educació Infantil, infants de 3 a 6 anys;  
 
L’activitat de creació proposada per aquesta  etapa es titula: Drets al plat.  
La proposta consisteix en seleccionar diferents Dret dels Infants reconeguts a la 
Convenció dels drets dels Infants (CDI) per il·lustrar la Convenció mitjançant la 
recreació d’un plat amb elements que la representin simbòlicament el o els drets 
escollits.  
La representació pot ser volumètrica emprant plats i collage o pot ser en un full 
pintant o enganxant. Qualsevol tècnica és possible.  

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/es/canal/material-didactic
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El resultat final a lliurar al concurs serà una fotografia de qualitat 
 

B) Categoria Cicle Inicial d’Educació Primària, infants de 6 a 8 anys 
 
L’activitat de creació proposada per aquesta etapa es titula: La casa dels Drets 
dels Infants.  
La proposta consisteix en seleccionar algun Dret dels Infants reconegut a la CDI 
per il·lustrar-la mitjançant la representació volumètrica del drets seleccionat en una 
capsa, a l’estil d’un diorama o petita escena que succeeix dins d’un habitatge, amb 
qualsevol tipus de material i tècnica plàstica (papers, teles, cordills, plastilina, 
material reutilitzat, objectes...)..  
 
El resultat  a lliurar al concurs serà una fotografia de qualitat 
 

C) Categoria Cicle Mitjà d’Educació Primària, infants de 8 a 10 anys 
 
L’activitat de creació proposada per aquesta l’etapa es titula: imagina, crea i 
il·lustra.  
La proposta consisteix en seleccionar algun Dret dels Infants reconegut a la CDI 
per il·lustrar-la mitjançant la creació d’una imatge. 
Per dur a terme aquesta creació es proposa la tècnica mixta, el collage i/o el 
fotocollage pla o volumètric emprant qualsevol tipus de materials i objectes.  
 
El resultat  a lliurar al concurs serà una fotografia de qualitat 

 
D) Categoria Cicle Superior d’Educació Primària, infants de 10 a 12 anys 

 
L’activitat de creació proposada per a participar al concurs per aquesta l’etapa es 
titula: il·lustra la teva idea.  
La proposta consisteix en reivindicar algun Dret dels Infants reconeguts a la CDI, 
creant un disseny per il·lustrar la Convenció, amb la possibilitat d’estampar-lo 
també en una samarreta, bossa, etc. emprant conceptes de disseny gràfic 
bidimensional i mitjançant tècniques digitals o manuals (dibuix, pintura, fotografia, 
collage, tècnica mixta, digital, etc.). 
El disseny ha d’ocupar un espai màxim d’un full DIN A4  
 

E) Categoria Educació Secundaria Obligatòria, adolescents de 12 a 16 anys 
 
L’activitat de creació proposada per aquesta etapa es titula: narracions visuals.  
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La proposta consisteix en reivindicar algun Dret dels Infants reconeguts a la CDI, 
creant una història visual mitjançant la tècnica de la imatge seriada (còmic, 
fotonovel·la, foto-collage historiat, etc.) i els recursos del llenguatge del còmic amb 
qualsevol mitjà visual bidimensional (dibuix, fotografia, collage, tècnica mixta, 
digital, etc.). 
La història pot ocupar un màxim de 2 pàgines DIN A4 o 24 vinyetes. 

Premis 

Els Premis consistiran en l’edició, per part de l’Ajuntament de Barcelona, de 5 versions de 
la Convenció dels Drets dels Infants il·lustrada (una per cada categoria). 

Els productes artístics seleccionats també podran ser utilitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona, en la seva totalitat o de forma fragmentada per accions/campanyes de 
promoció i difusió dels Drets dels Infants. 

Prèviament a la valoració dels jurat  es comprovarà que les creacions seleccionades 
compleixen tots els requisits establerts a la normativa d’aplicació. 
 
QUARTA.- JURAT 

La composició dels membres del jurat estarà formada per: 

• El regidor o regidora  d’infància,  Joventut, Persones Grans i Persones amb 
Discapacitat o persona en qui delegui 

• El cap del Departament de Promoció de la Infància de l’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI de Ajuntament de Barcelona que actuarà com 
secretari, amb veu i vot o persona amb qui delegui. 

• La cap de Departament de Comunicació de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI de Ajuntament de Barcelona o persona en qui delegui 

• L’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència del Síndic de 
Greuges de Catalunya o persona en qui delegui 

• Una persona representant de la Xarxa dels Drets dels infants 
• Una persona representativa de l’àmbit artístic 
• 2 infants d’entre 8 i 12 anys prèvia autorització de els o les seves representants 

legals 
• 2 adolescent d’entre 12 i 16 anys prèvia autorització de els o les seves 

representants legals 
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CINQUENA.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Es dona un pes del 15% a l’adequació a l’encàrrec, 70% als aspectes creatius plàstics i un 
15% als aspectes de creació i reflexió. 

En el cas dels aspectes plàstics, es distribueix la ponderació segons els diversos criteris 
que hi ha a la rúbrica, intentant que hi hagi el màxim de coherència entre els diversos 
nivells i que hi hagi un cert marge per a la interpretació del jurat. 

D’aquesta manera, la puntuació total serà un valor entre 0 i 3. 

Cas que hi hagi algun empat, es podria utilitzar la puntuació de l’ajust a l’encàrrec per 
desempatar. 

A) Categoria Cicle d’Educació Infantil (infants de 3 a 6 anys) 
 

 

 

GENS 

0 punt 

POC 

1 punts 

FORÇA 

2 punts 

MOLT 

3 punts 

Puntuació 

AJUSTAR-SE A 
LES CONDICIONS 
DE  L’ENCÀRREC 

 

15% 

Temàtica 

5% 

No es reconeix 
la temàtica de 

la CDI i els 
ODS en els 

drets als plat  

La CDI i els 
ODS hi són 
presents en 
els drets al 

plat  de 
forma 

anecdòtica. 

La CDI i els 
ODS hi són 
presents en 
els drets al 

plat de forma 
clara. 

La CDI i els 
ODS són els 
protagonistes 
en els drets al 

plat i 
s’identifiquen 

de forma 
evident. 

 

Tipus de 
creació 

5% 

La creació NO 
s’ajusta a les 
condicions de 
l’encàrrec, no 

és un 
representació 
dels drets al 

plat 

 

La creació POC 
s’ajusta a les 
condicions de 
l’encàrrec, no 

és un 
representació 
dels drets al 

plat 

 

La creació 
FORÇA 

s’ajusta a les 
condicions 

de l’encàrrec, 
si és una 

representació 
dels drets al 

plat 

La creació SI 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec, si és 
una 

representació 
dels drets al plat 
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Format 

5% 

El format NO 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec:  
Fotografia de 

qualitat de 
plats 

individuals per 
tal d’il·lustrar la 

CDI 

El format POC 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec:  
Fotografia de 

qualitat de plats 
individuals per 
tal d’il·lustrar la 

CDI 

El format 
FORÇAF 

s’ajusta a les 
condicions 

de l’encàrrec:  
Fotografia de 

qualitat de 
plats 

individuals 
per tal 

d’il·lustrar la 
CDI 

El format SI 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec:  
Fotografia de 

qualitat de plats 
individuals per tal 
d’il·lustrar la CDI 

 

Per presentar a 
concurs 

 

70% 

Originalitat 

 

30% 

 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la no 
són originals. 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són poc 
originals. 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són bastant 

originals. 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són originals. 

 

Claredat en 
el missatge 

 

20% 

El missatge no 
és clar. 

El missatge 
és 

bastant  clar. 

El missatge 
és molt clar. 

El missatge és 
clar i té 

capacitat de 
perdurar en la 

memòria. 
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Reflexió 

 

20 % 

La reflexió que 
se’n desprèn, 

de l’observació 
de la creació, 

és poc 
profunda i 

força literal. 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
resulta 

profunda. 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
mostra 

varietat de 
significats i 
profunditat. 

La reflexió que 
se’n desprèn, 

de l’observació 
de la creació, 

mostra varietat 
de significats i 

profunditat. 
Està 

contextualitzad
a en la realitat 

propera i 
alhora 

extrapolable a 
altres 

contextos  

  

 

Resultat Fotogràfic 

 

15% 

Fotografia 

 

15% 

La fotografia o 
escanejat,  no 

són clars i 
costa 

identificar els 
elements que 

hi ha. 

La fotografia 
és clara però 

el punt de 
visat no és 
picat i el 

resultat és 
petit 

La imatge és 
clara, el 
punts de 

vista picat, i 
s’identifiquen 

bé els 
elements 

La imatge és 
clara, el punts 
de vista picat, i 
s’identifiquen 

bé els 
elements. La 
imatge està 

ben il·luminada 
i el fons 

destaca el plat. 

 

 

B) Categoria Cicle Inicial d’Educació Primària ( infants de 6 a 8 anys) 
 

 
 NOVELL 

0 punt 

APRENENT 

1 punts 

AVANÇAT 

2 punts 

EXPERT 

3punts 

Puntuació 

AJUSTAR-SE A 
LES 

CONDICIONS 
DE  

Temàtica 

5% 

No es reconeix 
la temàtica de 

la CDI i els 
ODS en la 

La CDI i els 
ODS hi són 
presents en 

la caixa de la 

La CDI i els 
ODS hi són 
presents en 

la caixa de la 

La CDI i els ODS 
són els 

protagonistes en 
la caixa de la 
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L’ENCÀRREC 

 

15% 

caixa de la 
casa dels 

drets  

casa dels 
drets de 
forma 

anecdòtica. 

casa dels 
drets de 

forma clara. 

casa dels drets i 
s’identifiquen de 
forma evident. 

Tipus de 
creació 

5% 

La creació NO 
s’ajusta a les 
condicions de 
l’encàrrec, no 

és un 
representació 
dels drets al 

plat 

 

La creació 
POC s’ajusta 

a les 
condicions 

de 
l’encàrrec, 
no és un 

representaci
ó dels drets 

al plat 

La creació 
FORÇA 

s’ajusta a les 
condicions 

de 
l’encàrrec, si 

és una 
representaci
ó dels drets 

al plat 

La creació SI 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec, si és 
una 

representació 
dels drets al plat 

 

Format 

5% 

El format NO 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec:  
Fotografia de 

qualitat de 
plats 

individuals per 
tal d’il·lustrar 

la CDI 

El format 
POC s’ajusta 

a les 
condicions 

de 
l’encàrrec:  
Fotografia 
de qualitat 
de plats 

individuals 
per tal 

d’il·lustrar la 
CDI 

El format 
FORÇA 

s’ajusta a les 
condicions 

de 
l’encàrrec:  

Fotografia de 
qualitat de 

plats 
individuals 

per tal 
d’il·lustrar la 

CDI 

El format SI 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec:  
Fotografia de 

qualitat de plats 
individuals per tal 
d’il·lustrar la CDI 

 

ASPECTES 
CREATIUS 
PLÀSTICS 

 

70% 

LA IDEA 

 

10% 

La idea que 
volem 

expressar 
il·lustra un DI 

recollit a la 
convenció. 

La idea que 
volem 

expressar és 
interessant i 
il·lustra un 
dret de la 

CDI. 

La idea que 
volem 

expressar 
ens 

emociona, és 
interessant, 

il·lustra i 
recrea un 
dret de la 

CDI. 

La idea que 
volem expressar 
ens emociona, és 

interessant, 
il·lustra i recrea 

un dret de la CDI. 
El dret s’identifica 

de forma clara, 
sense cap dubte.  
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LA IDEA EN 
LA IMATGE 

 

10% 

La idea que 
tinc no il·lustra 

cap dret 
recollit a la 

CDI. 

La idea que 
tinc il·lustra 

un dret 
recollit a la 
CDI encara 

que no 
s’identifica. 

La idea que 
tinc il·lustra 

un dret 
recollit a la 
CDI. Em 

plantejo com 
creo la 

imatge per 
tal que el 
dret es 

conegui.  

La representació 
triada serveix per 
il·lustrar de forma 
clara i interessant 
la idea. Hi queda 

clarament 
il·lustrat el dret de 

la CDI que vull 
representar. 

 

MATERIAL 
PER CREAR 
LA IMATGE 

 

10% 

No disposo de 
materials 

propis per fer 
l’activitat. 

He recopilat 
materials 

sense buscar 
gaire. 

He dedicat 
temps a 
buscar 

objectes, 
imatges i 
materials 

diversos, tinc 
força 

varietat.  

Les imatges, 
materials i 

objectes triats per 
combinar són 

adequats i 
originals en 

relació a 
l’objectiu. 

 

PERSONATG
ES, en cas 

d’haver-n’hi 

 

 

5% 

Els 
personatges 

estan poc 
elaborats i no 

s’entén bé 
quina acció 

estan duent a 
terme.  

Els  
personatges 

són de 
diferents 

estils però 
s’entén bé 
quina acció 
estan duent 

a terme. 

Els  
personatges 

són del 
mateix estil i 
s’entén bé 
quina acció 
estan duent 

a terme.  

Els  personatges 
són del mateix 
estil, i s’entén 
clarament la 

relació entre ells i 
el dret que 

representen.  

 

OBJECTES, 
en cas 

d’haver-n’hi  

 

5% 

 

Els objectes 
són pocs i 
arreplegats 
sense un 

criteri plàstic 
unitari. 

Tinc pocs 
objectes 

però guarden 
una línia 

d’estil i tenen 
interès 
plàstic. 

Tinc forces 
objectes que 
em permeten 

recrear 
l’escena del 

dret de forma 
clara.  

Tinc objectes 
originals i que 
guarden unitat 
estilística entre 
ells i m’ajuden a 

crear un escenari 
original i que 

representa el dret 
de forma clara.  
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PARETS I 
TERRA 

 

10% 

Les parets i el 
terra no ens 
ajuden a crear 
la idea de 
casa dels 
drets. 

Les parets i 
el terra ens 
ajuden a 
crear la idea 
de casa dels 
drets. 

Les parets i 
el terra ens 
ajuden a 
crear la idea 
de casa dels 
drets de 
forma 
original i 
clara. 

Les parets i el 
terra ens ajuden 
a crear la idea de 
casa dels drets 
de forma original i 
clara, i serveix 
per recrear el dret 
de la CDI que 
s’il·lustra.  

 

ESTÈTICA 

 

20% 

El resultat té 
un acabat és 

matusser. 

El resultat té 
un acabat un 

bastant 
maldestre. 

El resultat té 
un acabat 
poc polit. 

Independentment 
de la tècnica 
emprada, s’ha 
tingut cura dels 
aspectes estètics. 

 

ASPECTES DE 
CREACIÓ I 
REFLEXIÓ 

 

 

15% 

Originalitat  

 

 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
no són 

originals. 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són poc 
originals. 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són bastant 

originals. 

La idea i/o la 
forma d’explicar-
la són originals.  

 

Claredat en el 
missatge 

 

 

El missatge no 
és clar.  

El missatge 
és bastant  

clar.  

El missatge 
és molt clar. 

El missatge és 
clar i té capacitat 
de perdurar en la 

memòria. 

 

Reflexió 

 

La reflexió que 
se’n desprèn, 

de l’observació 
de la creació, 

és poc 
profunda i 

força literal. 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
resulta 

profunda. 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
mostra 

varietat de 
significats i 
profunditat. 

La reflexió que 
se’n desprèn, de 
l’observació de la 
creació, mostra 

varietat de 
significats i 

profunditat. Està 
contextualitzada 

en la realitat 
propera i alhora 
extrapolable a 

altres contextos   
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C) Categoria Cicle Mitjà d’Educació Primària (infants de 8 a 10 anys) 
 

 
 NOVELL 

0 punt 

APRENENT 

1 punts 

AVANÇAT 

2 punts 

EXPERT 

3 punts 

Puntuació 

AJUSTAR-SE A 
LES 

CONDICIONS 
DE  

L’ENCÀRREC 

 

15% 

Temàtica 

5% 

No es reconeix 
la temàtica de 

la CDI i els 
ODS en la 

creació 
“imagina, crea 

i il·lustra la 
teva idea”.  

La CDI i els 
ODS hi són 
presents en 
la creació 
“imagina, 

crea i il·lustra 
la teva idea” 

de forma 
anecdòtica. 

La CDI i els 
ODS hi són 
presents en 
la creació 
“imagina, 

crea i il·lustra 
la teva idea” 

de forma 
clara. 

La CDI i els ODS 
són els 

protagonistes en 
la creació 

“imagina, crea i 
il·lustra la teva 

idea” i 
s’identifiquen de 
forma evident. 

 

Tipus de 
creació 

5% 

La creació NO 
s’ajusta a les 
condicions de 
l’encàrrec, no 
és una creació 
“imagina, crea 

i il·lustra la 
teva idea”. 

La creació 
POC s’ajusta 

a les 
condicions 

de 
l’encàrrec, 
no és una 

creació 
“imagina, 

crea i 
il·lustra la 
teva idea”. 

La creació 
FOTÇA 

s’ajusta a les 
condicions 

de 
l’encàrrec, si 

és una 
creació 

“imagina, 
crea i il·lustra 
la teva idea”. 

La creació SI 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec, si és 
una creació 

“imagina, crea i 
il·lustra la teva 

idea 

 

Format 

5% 

El format NO 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec. 

El format 
POC s’ajusta 

a les 
condicions 

de 
l’encàrrec. 

El format 
FORÇA 

s’ajusta a les 
condicions 

de 
l’encàrrec. 

El format SI 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec 
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ASPECTES 
CREATIUS 
PLÀSTICS 

 

70% 

La idea 

 

10% 

 

La idea que 
volem 

expressar 
presenta un DI 

recollit a la 
convenció. 

La idea que 
volem 

expressar és 
interessant i 
presenta un 

dret de la 
CDI. 

La idea que 
volem 

expressar 
ens 

emociona, és 
interessant i 
il·lustra  un 
dret de la 

CDI. 

La idea que 
volem expressar 
ens emociona, és 

interessant i 
il·lustra un dret de 

la CDI. El dret 
s’identifica de 
forma clara, 

sense cap dubte.  

 

La idea en la 
imatge 

 

10% 

La idea que 
tinc no il·lustra 

cap dret 
recollit de la 

CDI. 

La idea que 
tinc il·lustra 

un dret 
recollit de la 
CDI encara 

que no 
s’identifica. 

La idea que 
tinc il·lustra 

un dret 
recollit de la 

CDI. Em 
plantejo com 

creo la 
imatge per 
tal que el 
dret es 

conegui.  

La representació 
triada serveix per 
il·lustrar de forma 
clara i interessant 
la idea. Hi queda 

clarament 
il·lustrat el dret de 

la CDI que vull 
recrear.  

 

Material per 
crear la 
imatge 

 

10% 

No disposo de 
materials 

propis per fer 
l’activitat. 

He recopilat 
els primers 
materials 
que he 
trobat. 

He dedicat 
temps a 
buscar 

objectes, 
imatges i 
materials 

diversos, tinc 
força 

varietat.  

Les imatges, 
materials  i 

objectes triats per 
combinar són 

adequats i 
originals en 

relació a 
l’objectiu. 

 



 
Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

  
 
 

14 
 

 

Composició 

 

5% 

 

La composició 
no ajuda a 

transmetre la 
idea. 

La 
composició 

ajuda a 
transmetre la 
idea sense 

mostrar gran 
originalitat. 

La 
composició 

ajuda a 
transmetre el 

dret de la 
CDI de forma 
original. Els 

elements 
estan 

disposats de 
forma 

atractiva i 
divertida. 

La composició, 
atractiva i original, 

ajuda a 
transmetre el dret 

de la CDI de 
forma clara i 
emocionant.  

 

Colors 

 

5% 

Desconec com 
fer servir els 
colors per 

transmetre la 
idea.   

Conec com 
fer servir el 
colors però 

en el 
moment de 

crear la 
imatge no ho 
tinc present. 

Els colors 
escollits 

contribueixen 
a entendre la 

idea. 

Els colors 
escollits 

contribueixen a 
entendre la idea i 

la fan més 
atractiva. He fet 
proves abans de 

decidir-me.  

 

Traç i forma 

 

5% 

Desconec que 
és el traç i la 
forma. 

Conec que 
és el traç i la 
forma però 
en el 
moment de 
crear la 
imatge no ho 
tinc present. 

El traç i la 
forma 
escollides 
contribueixen 
a entendre la 
idea. 

El traç i la forma 
escollits 
contribueixen a 
entendre la idea i 
la fan més 
atractiva i 
emocionant. 

 

Textura 

 

5% 

Desconec què 
és la textura. 

Se que és la 
textura però 

en el 
moment de 

crear la 
imatge no ho 
tinc present. 

La textura 
escollida 

contribueix a 
entendre la 

idea. 

La textura 
escollida 

contribueix a 
entendre la idea 
de forma clara i 

original. 
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Estètica 

 

20% 

El resultat té 
un acabat és 

matusser. 

El resultat té 
un acabat un 

bastant 
maldestre. 

El resultat té 
un acabat 
poc polit. 

Independentment 
de la tècnica 
emprada, s’ha 
tingut cura dels 
aspectes estètics. 

 

ASPECTES DE 
CREACIÓ I 
REFLEXIÓ 

 

 

15% 

Originalitat  

 

5% 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
no són 

originals. 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són poc 
originals. 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són bastant 

originals. 

La idea i/o la 
forma d’explicar-
la són originals.  

 

Claredat en el 
missatge 

 

5% 

  

El missatge no 
és clar.  

El missatge 
és bastant  

clar.  

El missatge 
és molt clar. 

El missatge és 
clar i té capacitat 
de perdurar en la 

memòria. 

 

Reflexió 

5% 

La reflexió que 
se’n desprèn, 

de l’observació 
de la creació, 

és poc 
profunda i 

força literal. 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
resulta 

profunda. 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
mostra 

varietat de 
significats i 
profunditat. 

La reflexió que 
se’n desprèn, de 
l’observació de la 
creació, mostra 

varietat de 
significats i 

profunditat. Està 
contextualitzada 

en la realitat 
propera i alhora 
extrapolable a 

altres contextos   

 

 

D) Categoria Cicle Superior d’Educació Primària (infants de 10 a 12 anys) 
 

 
 NOVELL 

0 punt 

APRENENT 

1 punts 

AVANÇAT 

2 punts 

EXPERT 

3 punts 

Puntuació 
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AJUSTAR-SE 
A LES 

CONDICIONS 
DE  

L’ENCÀRREC 

15% 

 

 

Temàtica 

5% 

No es 
reconeix la 

temàtica de la 
CDI i els ODS 
en el disseny 

de l’ 
il·lustració.  

La CDI i els 
ODS hi són 
presents en 

el disseny de 
l’ il·lustració 

de forma 
anecdòtica. 

La CDI i els 
ODS hi són 
presents en 

el disseny de 
l’ il·lustració 

de forma 
clara. 

La CDI i els ODS 
són els 

protagonistes del 
disseny de l’ 
il·lustració i 

s’identifiquen de 
forma evident. 

 

Tipus de 
creació 

5% 

La creació NO 
s’ajusta a les 
condicions de 
l’encàrrec, no 
és un disseny 
d’ il·lustració. 

 

La creació 
POC s’ajusta 

a les 
condicions 

de 
l’encàrrec, 
no és un 

disseny d’ 
il·lustració 

La creació 
FORÇA 

s’ajusta a les 
condicions 

de 
l’encàrrec, si 

és un 
disseny d’ 
il·lustració. 

 

La creació SI 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec, si és 
un disseny d’ 
il·lustració. 

 

 

Format 

5% 

 

El format 
NO s’ajusta 

a les 
condicions 

de 
l’encàrrec:  
Disseny en 
full DIN A4. 

 

El format POC 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec:  
Disseny en DIN 

4 

El format 
FORÇA 

s’ajusta a les 
condicions 

de 
l’encàrrec:  
Disseny en 
full DIN A4. 

 

El format SI 
s’ajusta a les 
condicions de 

l’encàrrec:  
Disseny en full 

DIN4 

 

ASPECTES 
CREATIUS 
PLÀSTICS 

 

70% 

LA IDEA 

 

10% 

 

La idea que 
volem 

expressar 
presenta un 

DI recollit a la 
convenció. 

La idea que 
volem 

expressar és 
interessant i 
presenta un 
dret de la 

CDI. 

La idea que 
volem 

expressar 
ens 

emociona, és 
interessant i 
reivindica un 

dret de la 
CDI. 

La idea que volem 
expressar ens 
emociona, és 
interessant i 

reivindica un dret 
de la CDI. El dret 

s’identifica de 
forma clara, sense 

cap dubte.  
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LA IDEA EN LA 
IMATGE 

 

10% 

No se què és 
el gènere i 

estil.  

Se què són 
el gènere i 
l’estil. Em 

plantejo quin 
gènere i estil 
em resulta 

més adequat 
pel que vull 

explicar.  

Se què són 
el gènere i 
l’estil. Em 

plantejo quin 
estil i gènere 
em resulta 

més adequat 
pel que vull 

explicar. 

El gènere i l’estil 
m’ajuden a 

explicar el dret de 
la CDI que vull 
reivindicar. He 

creat una imatge 
amb un gènere i 

estil molt 
reivindicatiu.  

 

RECURSOS 
EXPRESSIUS  

 

5% 

No se que 
són els 
recursos 
expressius. 

Se que són 
els recursos 
expressius i 
no els faig 

servir. 

He fet servir 
un recurs 
expressiu 

perquè m’ho 
han dit, com 
per exemple, 

escala, 
hipèrbole, 

analogia, etc. 

He fet servir un, o 
diversos, recursos 
expressius per tal 

que la idea fos 
més impactant i 
clara, com per 

exemple,  escala, 
hipèrbole, 

analogia, etc. 

 

COMPOSICIÓ.  

IMATGE I TEXT 

5% 

 

No se que és 
la composició 
de la imatge i 

el text.  

Se que és la 
composició 

de la imatge i 
el text. No 

em plantejo 
com fer-les 

servir.  

La 
composició 

ajuda a 
transmetre el 

dret de la 
CDI.  

La composició 
ajuda a transmetre 

el dret de la CDI 
de forma 

reivindicativa. El 
text, si n’hi ha, he 
pensat com posar-

lo per tal que es 
llegeixi  bé i reforci 

el missatge 

 

CROMATISME 

 

5% 

No se que és 
el 

cromatisme.  

Els colors 
ajuden a 

entendre el 
missatge. 

Els colors 
ajuden a 

entendre el 
missatge i el 

fan més 
atractiu.  

Els colors ajuden 
a entendre el 

missatge i el fan 
més atractiu. He 
pensat si jugava 
amb contrast o 

harmonia. 
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TRAÇ I FORMA 

 

5% 

No se que és 
el traç i la 
forma. 

El traç i la 
forma ajuden 
a entendre el 
missatge. 

El traç i la 
forma ajuden 
a entendre el 
missatge i el 
fan més 
atractiu.  

El traç i les formes 
que he fet servir i 
ajuden a entendre 
la imatge i la fan 
més reivindicativa  

 

ESLÒGAN 

 

10% 

No se que és 
un eslògan. 

L’eslògan 
s’entén però 
és llarg o poc 

original. 

És un frase 
original, 
curta i 

entenedora, 
que fa 

pensar.  

L’eslògan, si n’hi 
ha, ajuda a 
entendre millor la 
idea, tant pel 
missatge com per 
l‘estil. 

És un frase 
original, curta i 

entenedora. 

 

ESTÈTICA 

 

20% 

El resultat té 
un acabat és 

matusser. 

El resultat té 
un acabat un 

bastant 
maldestre. 

El resultat té 
un acabat 
poc polit. 

Independentment 
de la tècnica 
emprada, s’ha 
tingut cura dels 
aspectes estètics. 

 

ASPECTES DE 
CREACIÓ I 
REFLEXIÓ 

 

 

15% 

Originalitat  

 

5% 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
no són 

originals. 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són poc 
originals. 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són bastant 

originals. 

La idea i/o la 
forma d’explicar-la 

són originals.  

 

Claredat en el 
missatge 

 

5% 

  

El missatge 
no és clar.  

El missatge 
és bastant  

clar.  

El missatge 
és molt clar. 

El missatge és 
clar i té capacitat 
de perdurar en la 

memòria. 
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Reflexió 

5% 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
és poc 

profunda i 
força literal. 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
resulta 

profunda. 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
mostra 

varietat de 
significats i 
profunditat. 

La reflexió que 
se’n desprèn, de 
l’observació de la 
creació, mostra 

varietat de 
significats i 

profunditat. Està 
contextualitzada 

en la realitat 
propera i alhora 
extrapolable a 

altres contextos   

 

 

E) Categoria Educació Secundaria Obligatòria (adolescents de 12 a 16 anys) 
 

 
 NOVELL 

0 punt 

APRENENT 

1  punts 

AVANÇAT 

 2 punts 

EXPERT 

3 punts 

Puntuació 

AJUSTAR-SE 
A LES 

CONDICIONS 
DE  

L’ENCÀRREC 

15% 

 

Temàtica 

 

5% 

 

No es reconeix 
la temàtica la 
CDI i els ODS 

La CDI i els 
ODS hi són 
presents en 
la història de 

forma 
anecdòtica 

La CDI i els 
ODS hi són 

presents a la 
història de 

forma 
rellevant 

La CDI i els 
ODS són els 
protagonistes 
de la història i 
s’identifiquen 

de forma 
evident 

 

Tipus de 
creació 

5% 

 

La creació NO 
s’ajusta a les 
condicions de 
l’encàrrec, no 

és una 
narració visual 

 

La creació 
POC s’ajusta 

a les 
condicions 

de 
l’encàrrec, 
no és una 
narració 
visual 

 

La creació 
FORÇA 

s’ajusta a les 
condicions 

de 
l’encàrrec, si 

és una 
narració 
visual 

 

La creació SI 
s’ajusta a les 
condicions de 
l’encàrrec, si 

és una 
narració 
visual 
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Format 

 

5% 

El format NO 
s’ajusta a les 
condicions de 
l’encàrrec:  24 

vinyetes i/o 
dues pagines 

 

El format 
POC s’ajusta 

a les 
condicions 

de 
l’encàrrec:  
24 vinyetes 

i/o dues 
pagines 

 

El format 
FORÇA 

s’ajusta a les 
condicions 

de 
l’encàrrec:  
24 vinyetes 

i/o dues 
pagines 

 

El format SI 
s’ajusta a les 
condicions de 
l’encàrrec:  24 

vinyetes i/o 
dues pagines 

 

 

ASPECTES 
CREATIUS 
PLÀSTICS 

 

 

70% 

La història 

 

 

15% 

La història no 
respon a qui, 

què, on, quan, 
com, per què 

La història 
respon força 
a qui, què, 
on, quan, 

com, per què 

La història 
respon 

bastant a 
qui, què, on, 
quan, com, 

per què 

La història 
respon 

totalment a 
qui, què, on, 
quan, com, 

per què 

 

La història  no 
resulta 

interessant 

La història  
resulta 

interessant i 
la podríem 
recordar 

després de 
llegir-la 

La història  
ens interessa 
i la podríem 

recordar 
després de 

llegir-la. Ens 
emociona 

La història  
ens interessa, 

emociona i 
ens fa pensar 

 

Enquadrament 

 

5% 

 

 

 

 

 

No hi ha 
diversitat 

d’enquadra-
ments  

Hi ha poca 
varietat 

d’enquadra-
ments  i no 

sempre 
serveixen 

per ajudar a 
explicar la 

història  

Els 
enquadrame
nts escollits 
serveixen 

per explicar 
de forma 
clara els 
diferents 

moments de 
la història 

Els 
enquadramen

ts escollits 
presenten 

molta 
diversitat i 

serveixen per 
explicar de 

forma clara i 
interessant 
els diferents 
moments de 

la història 
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Angulació 

 

5% 

La creació fa 
un ús 

exhaustiu del 
punt de vista 

frontal 

Les 
angulacions 
escollides 
serveixen 

per explicar 
de forma 
clara els 
diferents 

moments de 
la història 

Les 
angulacions 
escollides 
serveixen 

per explicar 
de forma 

clara i 
interessant 
els diferents 
moments de 
la història. 

Les 
angulacions 
escollides 

serveixen per 
explicar de 

forma clara i 
interessant 
els diferents 
moments de 
la història.  

Destaquen 
aspectes 

emocionants. 

 

Bafarades i 
cartutxos 

 

5% 

Les bafarades 
i cartutxos 

estan situats 
sense cap 

planificació ni 
tenint present 
aspectes de 

disseny i 
llegibilitat 

Les 
bafarades i 
cartutxos 

estan situats 
de manera 

que encaixen 
amb la 
imatge.  

Les 
bafarades i 
cartutxos 

estan situats 
de manera 

que encaixen 
amb la 

imatge i el 
seu contingut 

és clar 

Les bafarades 
i cartutxos 

estan situats 
de manera 

que encaixen 
amb la imatge 

i el seu 
contingut és 

clar i resulten 
atractives  

 

Onomatopeies, 
símbols 
cinètics i 

signes gràfics 

 

5% 

No s’utilitzen 
onomatopeies, 
ni símbols 
gràfics o 
cinètics 

Les 
onomatopeie
s, símbols 
gràfics i 
cinètics 
s’utilitzen 
poc i amb 
poca intenció 
narratives 

Les 
onomatopeie
s, símbols 
gràfics i 
cinètics 
encaixen 
amb la 
imatge i el 
seu contingut 
és clar 

Les 
onomatopeies
, símbols 
gràfics i 
cinètics 
encaixen amb 
la imatge i el 
seu contingut 
és clar i eficaç 
a nivell 
narratiu 
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Forma 
contingut 

 

 

15% 

El disseny de 
la creació no 
es correspon, 

a nivell 
estilístic, amb 

el to de la 
història que es 

vol explicar 

El disseny de 
la creació es 

correspon 
força, a nivell 

estilístic, 
amb el to de 

la història 
que es vol 

explicar 

El disseny de 
la creació es 

correspon 
molt, a nivell 

estilístic, 
amb el to de 

la història 
que es vol 

explicar 

El disseny de 
la creació es 

correspon 
totalment, a 

nivell estilístic, 
amb el to de 

la història que 
es vol explicar 

 

Estètica 

 

20% 

El resultat té 
un acabat 
matusser 

El resultat té 
un acabat 
bastant 

matusser 

El resultat té 
un acabat 
una mica 
matusser 

El resultat 
mostra que 
s’ha tingut 
cura dels 
aspectes 
estètics 

 

ASPECTES 
DE CREACIÓ I 

REFLEXIÓ 

 

 

15% 

Originalitat  

 

10% 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
no són 

originals 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són poc 
originals 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són bastant 

originals 

La idea i/o la 
forma 

d’explicar-la 
són originals.  

 

Claredat en el 
missatge 

 

10% 

  

El missatge no 
és clar  

El missatge 
és bastant  

clar  

El missatge 
és molt clar 

El missatge 
és clar i té 

capacitat de 
perdurar en la 

memòria 
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Reflexió 

 

10% 

La reflexió que 
se’n desprèn, 

de l’observació 
de la creació, 

és poc 
profunda i 
força literal 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
resulta 

profunda 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
mostra 

varietat de 
significats i 
profunditat 

La reflexió 
que se’n 

desprèn, de 
l’observació 

de la creació, 
mostra 

varietat de 
significats i 
profunditat. 

Està 
contextualitza

da en la 
realitat 

propera i 
alhora 

extrapolable a 
altres 

contextos   

 

 
SISENA.- PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DEL PREMI 
 
El procediment d’atorgament dels premis vindrà donat pel veredicte del jurat i es publicarà 
al web www.barcelona.cat/infancia. 
 
SETENA.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 

 
Els premis ha de ser acceptats pel centres guanyadors amb la finalitat de complir les 
condicions fixades em aquestes bases. 
 
VUITENA.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de la totalitat de les seves 
condicions per part dels candidats. 
 
NOVENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 
L’organització del Concurs artístic es reserva el dret de resoldre, com cregui més 
convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases. 
DESENA.-PROTECCIÓ DE DADES. 

http://www.barcelona.cat/infancia
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D’acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals dels i les persones 
referents dels centres seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les 
competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives”) amb la finalitat 
de participar en concurs artístic “Il·lustrem la Convenció dels Drets dels Infants” i 
gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat, legitimada en base al seu 
consentiment. Tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. 

Els i les representants tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com 
altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest 
tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 
 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
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