Concurs “Club de Calidad Cerámica”
L’ESCAL, en col·laboració amb el Club de Qualitat Ceràmica presenta la tercera edició del concurs "Club
de calidad Ceramica".
Aquest concurs naix amb la intenció de motivar l'alumnat i promoure la participació activa en les propostes
realitzades des de l’ESCAL, a més de proporcionar-li, en alguns casos, la seva primera experiència
professional com a ceramista i la possibilitat real de donar-se a conèixer entre persones del món ceràmic.
A partir de la proposta de “Club de Calidad Cerámica" també es vol donar a conèixer la bona feina de
l'alumnat i el de la pròpia ESCAL.
"Club de Calidad Cerámica" consisteix en la generació d'una peça ceràmica de petit format, i que el Club
de Qualitat Ceràmica puga fer ús com a objecte de reconeixement i regal als seus col·laboradors. El
concurs es realitzarà de forma interna a l’ESCAL. La peça es presentarà a concurs al Club de Qualitat
Ceràmica i la guanyadora es seriarà per tal d'entregar al Club de Qualitat Ceràmica una determina
quantitat de peces
L’ESCAL realitzarà una exposició amb les peces presentades a concurs en les vitrines disposades a
l'entrada de l'escola, una zona de pas transitada per tots els membres i visitants de la comunitat educativa.
El jurat decidirà quin es l’ordre del resultat final del concurs, establint-se tres premis. Un primer premi dotat
amb 500€, un segon premi dotat amb 300€ i un tercer premi dotat amb 100€
El jurat estarà format per 4 components vinculats al Club de Qualitat Ceràmica i l’ESCAL
Els guanyadors del concurs "Club de Calidad Cerámica" es comprometrà a realitzar una sèrie limitada de
la peça, dins d'uns terminis establerts, per la qual cosa serà promocionat a través de les xarxes socials
de l’ESCAL. D'aquesta manera, a més de rebre el reconeixement que suposa realitzar la targeta de
presentació del Club de Qualitat Ceràmica, cosa que serveix a l'autor com a presentació davant la societat,
el guanyador rebrà una dotació econòmica i un diploma commemoratiu, que es lliuraran en acte públic
una vegada l’ESCAL tinga la sèrie completa degudament presentada, d'acord amb el que estableixen les
bases. L'alumne pot renunciar al premi i a l'execució de la sèrie durant la primera setmana després de
conèixer la decisió del jurat, de manera que el premi queda desert o es celebra de nou la valoració per
part del jurat.
La sèrie guanyadora amb el primer premi està composta per 7 peces, cedint 6 al patrocinador, 1 al fons
de l’ESCAL.
La sèrie guanyadora amb el segon premi està composta per 5 peces, cedint 4 al patrocinador, 1 al fons
de l’ESCAL.
La sèrie guanyadora amb el tercer premi està composta per 3 peces, cedint 2 al patrocinador, 1 al fons
de l’ESCAL.
Les peces premiades seran reproduïdes pels guanyadors després de conèixer-se la decisió del jurat. El
dia del lliurament del premi, els alumnes hauran d'haver acabat i lliurat la sèrie completa a l’ESCAL i serà
aquesta l'encarregada de distribuir les peces. D'altra banda, l'escola es compromet a proporcionar i
facilitar el material i els mitjans per a la realització de la sèrie. Els drets d'imatge seran compartits entre
els organitzadors del concurs i l’alumn@ Premiat/da.
Complementàriament del que s’ha dit, el concurs "Club de Calidad Cerámica" es regirà segons les bases
que s'indiquen a continuació:
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Bases del concurs "Club de Calidad Cerámica"
1. Participants: alumnes de l'ESCAL matriculats en qualsevol assignatura durant el curs 2021-2022.
2. Cada participant podrà presentar fins a dues propostes diferents. Amb temàtica i tècnica lliure, es pot
desenvolupar dins d'algun exercici de classe.
3. Mida màxima: 20x20cm, gruix variable fins 20cm.
4. L'obra pot estar composta per una o diverses peces sempre que aquestes no superen la mida màxima
permesa.
5. La peça ha d'estar realitzada en material ceràmic, tot i que es pot combinar amb un altre -/s.
6. Presentació: les peces es presentaran a la Consergeria del centre preparades per a la seva exposició,
juntament amb un sobre tancat en què figurarà el títol de la peça. A l'interior del sobre el participant ha de
facilitar les seves dades personals (nom complet, telèfon de contacte i curs o assignatura des de la qual
participa), el títol de l'obra, fitxa tècnica i una fotografia de la peça.
7. Calendari aproximat:
- Fins al 21 gener de 2022: Presentació de peces a la secretaria del centre.
- Fins al 28 de gener 2022 votació del jurat.
- 28 de gener 2022, publicació dels guanyadors
- Febrer 2022: lliurament de les sèries i lliurament de premis.
8. La sèrie guanyadora amb el primer premi està composta per 7 peces, cedint 6 al patrocinador, 1 al fons
de l’ESCAL.
La sèrie guanyadora amb el segon premi està composta per 5 peces, cedint 4 al patrocinador, 1 al fons
de l’ESCAL.
La sèrie guanyadora amb el tercer premi està composta per 3 peces, cedint 2 al patrocinador, 1 al fons
de l’ESCAL.
9. Premi: El Club de Calidad Cerámica dotarà al treball seleccionat amb un primer premi en metàl·lic de
500 euros, un segon premi en metàl·lic de 300 euros i un tercer premi en metàl·lic de 100 euros.
10. l’ESCAL es compromet a difondre a les xarxes socials i diaris locals el resultat del concurs,
promocionant així als guanyadors.
11. El concurs pot quedar desert.
12. La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases presentades. Davant
qualsevol dubte que pogués sorgir en la seua interpretació i aplicació, les decisions que prengui al
respecte la direcció de l'ESCAL seran inapel·lables.
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Alberto Lázaro Villalonga
Director de l’ESCAL
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Francisco Corma Canós
Secretari del Club de Calidad Cerámica
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