
CONCURS DE CARTELLS 
1. L’objectiu del concurs és seleccionar el cartell representatiu de l’edició de la Setmana 

de la Ciència 2019.  

 

2. La temàtica del cartell ha d’estar relacionada amb algun dels temes centrals de 

l’edició d’enguany:  

 

A) ANY INTERNACIONAL DE LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS QUÍMICS. 

L’objectiu és celebrar la gènesi i el desenvolupament de la taula periòdica des 

del descobriment del sistema periòdic de Dmitri Mendeléiev, ara fa cent 

cinquanta anys. Amb aquesta celebració es pretén, també, donar a conèixer el 

paper de la química en la recerca de solucions a reptes mundials, com ara el 

desenvolupament sostenible, el futur d’una energia neta, l’alimentació o la salut. 

B) A L’EDICIÓ D’ENGUANY TAMBÉ VOLEM DESTACAR DIVERSES PERSONES QUE 

HAN ESTAT REFERENTS A DIFERENTS ÀREES DE LES CIÈNCIES.  

 

 RAMON MARGALEF: considerat com un dels referents mundials de l’ecologia 

al segle XX i un dels més grans científics catalans de tots els temps, el biòleg 

Ramon Margalef va excel·lir en els àmbits de la limnologia (estudi dels 

ecosistemes aquàtics continentals), l’oceanografia i l’ecologia. Enguany es 

commemora el centenari del seu naixement.  

 NARCÍS MONTURIOL: forma part de l’avantguarda intel·lectual catalana del 

segle XIX. A més de les seves facetes com a activista polític, impressor, editor, 

pintor i polític, Monturiol adquireix fama entre els seus coetanis com a 

enginyer i inventor en tant que creador del primer submarí tripulat de 

propulsió autònoma, l’Ictineu. Enguany es commemora els 200 anys del seu 

naixement.  

 MARGARET HAMILTON: va ser directora de la Divisió d’Enginyeria de 

Programari del Laboratori d’Instrumentació del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) dels Estats Units, on va liderar el desenvolupament del 

programari de navegació “on-board” per al Programa Espacial Apollo. 

Gràcies als principis de disseny que hi va aplicar, es van poder resoldre els 

problemes a l’ordinador de navegació amb què es van trobar els astronautes 

de la missió Apollo 11 en el moment de l’allunatge i que van permetre 

l’arribada de l'home a la Lluna. Enguany es commemora el 50è aniversari de 

l’arribada de l’home a la Lluna.  

 LEONARDO DA VINCI: enguany es commemoren els 500 anys de la mort de 

Leonardo da Vinci, científic, astrònom, enginyer, inventor, anatomista, 

pintor, escultor, arquitecte, urbanista, naturalista, músic, poeta, filòsof i 

escriptor.  

 

3. El concurs està adreçat a tot l’alumnat que hi vulgui participar.  

 

4. Cada alumne/a concursant podrà presentar-hi un màxim de tres obres.  



 

5. Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites.  

 

6. Condicions que ha de complir el cartell: 

 

 Els originals han de ser aptes per a la reproducció impresa. 

 L’escola es reserva el dret de fer possibles ajustaments per garantir l’ús adient 

de la imatge corporativa.  

 La mida ha de ser DIN A3 i apaïsat (horitzontal).  

 

7. S’ha de presentar sobre suport rígid (paper) i sense signar. També s’haurà d’enviar 

el cartell en format pdf (amb una resolució mínima de 300 ppp) per correu electrònic 

a l’adreça multimedia@balmesinnova.com.  

 

 El cartell en paper serà entregat dins d’un sobre tancat on figuri la informació 

següent: nom, cognoms, curs i l’adreça electrònica de l’autor/a. 

 Ha d’incloure el text: Setmana de la Ciència. Del 11 al 15 de novembre [2019]. 

Viu la Ciència! 

 Ha d’incorporar en un lloc clarament visible el logotip de l’escola, respectant-ne 

els colors i el format.  

 

8. El cartell seleccionat serà premiat amb quatre entrades per l’observatori Fabra, 

activitat “Visites nocturnes. Observació del cel de Barcelona”. 

 

9. El termini màxim de presentació serà el 13 d’octubre de 2019, tant per a la versió en 

paper com la digital en format pdf. La versió en paper serà entregada a algun dels 

professors que formen el Comitè Organitzador de la Setmana de la Ciència (mestres 

o professors de ciències). 

 

10. El Comitè Organitzador de la Setmana de la Ciència serà l’encarregat de seleccionar 

el cartell guanyador.  

 

11. El veredicte es farà públic el dia 23 d’octubre.  

 

12. El cartell guanyador restarà en propietat de l’escola, que en farà l’ús que cregui 

convenient per a la difusió de la Setmana de la Ciència 2019.  

 

13. Els cartells no premiats, d’acord amb la seva qualitat i el seu nombre, podran ser 

exposats al públic durant la Setmana de la Ciència. Aquests cartells no premiats 

podran ser recollits i retornats un cop s’hagi acabat la Setmana de la Ciència.  

 

14. Prendre part en el concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte 

sobre la seva interpretació serà resolt pel grup de professors del Comitè i les seves 

decisions seran inapel·lables. 


