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Definició creacions artístiques



Som Rubí, persones + territori
Projecte orientat a crear un mosaic participatiu al Celler Cooperatiu de Rubí 

el mes de març de 2018 (data per determinar). 

La temàtica serà la integració social.

Aquest mosaic tindrà diferents formats artístics.

Està obert a tots joves els que hi vulguin participar. 



Com participar-hi?
1 - Emplenar la butlleta de participació.

2 - Crear la vostra proposta artística a partir dels diferents formats creatius 

proposats a continuació.

3 - Entregar tot el material en format digital i/o físic a l’escola abans del dia 

28 de febrer dins de l’horari de secretaria. 



Tipus de creacions artístiques



Som digitals...

És un format artístic en el qual podeu crear una imatge digital estàtica.

Requisits d’entrega: Format .jpg o .png. Pes màxim per imatge 5 Mb.

Mode d’entrega: Per correu electrònic a som@artedra.net



Som músiques i sons...

És un format artístic sonor en el qual podeu enregistrar testimonis, converses, 

música, … en una pista de so.

Requisits d’entrega: Arxiu musical o sonor en format .MP3 .WAV o .Ogg

Forma d’entrega:  Per correu electrònic a som@artedra.net



Som audiovisuals...

És un format artístic en el qual podeu crear una peça audiovisual.

Requisits d’entrega: Enllaç a Vimeo o Youtube

Forma d’entrega: Cal enviar l’enllaç per correu electrònic a som@artedra.net

mailto:som@artedra.net


Som paraules...

És un format artístic en el qual podeu escriure fins a un màxim de 1.500 caràcters.

Recursos: Processador de text

Requisits d’entrega: Document .docx o .odt 

Forma d’entrega: Per correu electrònic a som@artedra.net
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Som paper...

És un format artístic en suport paper o similar amb tècniques lliures.

Requisits d’entrega: Mida DIN A3 i/o format cartolina (50 x 70 cm.). 

Forma d’entrega: Per correu electrònic a som@artedra.net



Som volum...

És un format artístic en volum: poesia visual, objecte,  instal·lació... amb tècniques 

lliures.

Requisits d’entrega: Format lliure.

Forma d’entrega: Personalment a la secrataria de l’escola.
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