
Us convidem a participar en  un nou concurs de dibuix:

 Conjunt de pintures murals per la façana sencera de 

l’edifici CALDERÓ. 

EDIFICI CALDERÓ de l’Institut Aiguaviva



OBJECTIU DEL CONCURS:  

Elaborar el disseny complet d’imatges que decoraran la façana principal 

de l’edifici Calderó de l’Institut Aiguaviva.

A partir dels dibuixos dels alumnes que resultin seleccionats es configurarà la 

proposta definitiva d’un projecte final.

Aquesta intervenció artística prendrà la forma d’un gran conjunt de mosaïcs o 

pintures murals que quedaran permanentment exposades al públic i seran, 

alhora, un potent reclam visual del nostre Institut a Mollet.



1. Hi pot participar tot l’alumnat de l’Institut Aiguaviva,  tant d’ESO com de Batxillerat.

2. El termini de presentació de les imatges finalitza el 16 de març de 2022.

3. Les obres es lliuraran en fulls de dibuix de mida foli (tal com es mostra en la il·lustració adjunta) i 

també en format digital (arxiu png o jpg  a 300 dpi de resolució).  S’indicarà el nom de l’alumne, 

curs i grup.

4. L’alumne o alumnes seleccionats (finalistes i  guanyador)  obtindran un premi de 140 € (targeta 

regal d’Abacus) o una quantitat equivalent a la dotació anual de tot el seu material escolar.

5. El disseny de les obres ha de seguir la temàtica i les característiques que s’expliquen en els 

requeriments plàstics indicats més avall i resta de bases d’aquest concurs.

EDIFICI CALDERÓ de 
l’Institut Aiguaviva

Bases:



REQUERIMENTS PLÀSTICS: 

1. Cal presentar un mínim de 4 imatges acabades corresponents a 4 plafons del conjunt. (La resta de plafons, 

fins arribar al màxim de 19, que seria l’edifici complet, es poden presentar en esbós simple, en blanc i negre.) 

2. Aquests 4 dibuixos hauràn d’incorporar un mínim de dos elements icònics de Mollet/ Gallecs (veure la llista 

adjunta, al final). També podran incorporar altres elements geomètrics (sanefes, elements o xarxes 

poligonals…) i altres personatges fruit del caprici o la invenció, inspirats en la història de l’art, la història de 

Mollet, la imaginació… També es podrà incloure alguna referència a les matèries que s’estudien al centre.

3. L’aspecte cromàtic haurà de seguir alguna de les paletes de color faciitades al final.

4. Els treballs es presentaran muntats en fulls de mida FOLI (315 x 215 mm)  [no din A4 (297 x 210 mm)].  
    

Més detalls auxiliars: 

https://docs.google.com/presentation/d/1jqzH6UAKtFixVHDYiuVqbk2mMGEu3DCwGr1XqSpbpFw/edit#slide=id.g10566c15511_1_41

https://docs.google.com/presentation/d/1jqzH6UAKtFixVHDYiuVqbk2mMGEu3DCwGr1XqSpbpFw/edit#slide=id.g10566c15511_1_41
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Muntatge d’esbossos sobre foli  (31,5 x 21,5 cm.) *: 

S’hi representen 4 plafons, dos de baix i dos de dalt.

* Cada disseny pot fer-se en un full més gran i després fotocopiar-se i reduir-se a la mida final, abans d’enganxar-se al foli.



1- Parc de les Pruneres 11- Can Borrell

2- Parc de Can Mulà 12- Font Modernista

3- Parc dels Colors 13- Mercat vell

4- L’ombra de l’estil. 14- Farmacia Amado

5- Monument a les víctimes dels 
bombardejos 1938-39

15- Ajuntament (i escut de 
Mollet)

6- Ferrocarril (Sta. Rosa) 16- Campanar de Sant Vicenç

7- Ferrocarril (Sant Fost) 17- Sta Maria de Gallecs

8-  Farinera Moretó 18- Menhir de Mollet

9- Arlequí 19- Boscos i conreus de Gallecs 

10- Museu Abelló 20- Can Gomà

Elements icònics de Mollet

Paletes de color


