
1r	  Concurs	  d’Interpretació	  i	  composició	  
	  
Bases	  
	  

1. El	  Concurs	  d’Interpretació	  i	  Composició	  Musical	  està	  obert	  a	  l’alumnat	  
d’entre	  8	  i	  18	  anys	  de	  l’Escola	  Municipal	  de	  Música	  l’Oriola	  de	  Sant	  Vicenç	  
de	  Montalt.	  
	  

2. El	  Concurs	  constarà	  de	  les	  modalitats	  següents:	  
1a	  modalitat:	  Interpretació	  	  d’obres	  d’instrument	  d’alumnes	  de	  8	  fins	  a	  18	  
anys.	  Es	  presentaran	  obres	  que	  l’alumnat	  hagi	  estat	  preparant	  els	  darrers	  
temps	  amb	  el	  professorat	  de	  l’Oriola.	  	  
2a	  modalitat:	  Composició	  d’obres	  pròpies	  d’alumnes	  de	  8	  fins	  a	  18	  anys.	  
	  

3. Per	  poder-‐hi	  participar	  els	  concursants	  	  hauran	  d’enviar	  	  un	  correu	  a	  
a8070969@xtec.cat	  	  i	  indicar	  el	  nom	  i	  cognoms,	  l’edat	  actual	  i	  el	  curs	  o	  el	  
programa	  que	  està	  realitzant	  a	  l’Oriola	  durant	  aquest	  curs	  i	  el	  material	  
següent:	  

a) Gravació	  en	  vídeo	  interpretant	  una	  obra	  i	  detallant	  en	  el	  mateix	  
correu	  el	  nom	  del	  compositor	  i	  de	  l’obra	  en	  el	  cas	  de	  la	  modalitat	  
d’interpretació	  i	  també	  el	  nom	  de	  l’obra	  en	  el	  de	  composició	  si	  el	  
mateix	  alumne	  l’interpreta.	  

b) Enviar	  altre	  material	  gràfic	  si	  s’ha	  creat	  alguna	  partitura	  o	  grafia	  
escrita	  de	  l’obra	  creada	  en	  format	  pdf	  o	  jpeg.	  
	  

4. S’atorgaran	  un	  sol	  premi	  per	  a	  cada	  categoria.	  
	  

5. El	  calendari	  per	  al	  lliurament	  del	  vídeo	  o	  les	  partitures	  acabarà	  el	  dilluns	  13	  
d’abril.	  El	  jurat	  es	  reserva	  el	  dret	  de	  poder	  allargar	  el	  termini	  si	  així	  ho	  
determina	  la	  demanda	  de	  participació	  i	  el	  calendari	  de	  confinament.	  Ho	  
anirem	  avisant	  oportunament.	  

	  
6. Les	  obres	  presentades	  en	  una	  i	  altra	  modalitat	  no	  han	  de	  sobrepassar	  els	  5	  

minuts,	  i	  han	  de	  tenir	  un	  mínim	  d’un	  minut	  de	  durada.	  	  
	  

7. El	  jurat	  del	  concurs	  estarà	  format	  per	  tot	  el	  professorat	  de	  l’escola	  de	  
música.	  

	  
8. Les	  decisions	  del	  jurat	  seran	  inapel.lables.	  

	  
9. Els	  premis	  es	  lliuraran	  el	  dissabte	  dia	  20	  de	  juny	  en	  el	  concert	  de	  cloenda	  

del	  curs	  2019-‐2020,	  que	  tindrà	  lloc	  al	  Teatre	  del	  Centre	  Cívic	  (Riera	  del	  
Gorg	  s/n).	  En	  el	  cas	  que	  no	  sigui	  possible	  es	  faria	  en	  algun	  altre	  acte	  
col.lectiu	  de	  l’escola	  de	  música.	  El	  premi	  guanyador	  rebrà	  un	  ukelele	  
adquirit	  per	  la	  regidoria	  d’Ensenyament	  de	  l’Ajuntament	  de	  St	  Vicenç	  de	  
Montalt.	  

	  
	  
Sant	  Vicenç	  de	  Montalt,	  29	  de	  març	  de	  2020	  


