
Formulari de participació

Adreça electrònica 

Nom i cognoms 

Telèfon

Província 

Població 

Nombre de dibuixos i fotografies que s’adjunten

Codi postal 

Centre escolar 

Per participar en aquest concurs, com a docent responsable, t’hi has d’inscriure prèviament amb la teva 
adreça electrònica en el web www.agusandmonsters.com. Emplena aquest formulari i adjunta’l als  
dibuixos i fotografies. 

(cal inscriure’s prèviament a www.agusandmonsters.com)

(per tal que puguem contactar amb vosaltres si sou guanyadors o finalistes del concurs)

En aquesta edició, la participació serà exclusivament en línia,  
per correu electrònic.

Has d’emplenar aquest formulari i enviar-lo amb tots els dibuixos i fotografies  
(fulls de participació) en un sol arxiu en format comprimit .zip, abans  
del 29/04/2022, a aquesta adreça: 
participa.agus@combeleditorial.com

Consulta les bases completes del concurs a www.agusandmonsters.com
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instruccions per participar

Què has de fer?
En Jaume Copons i la Liliana Fortuny no tenen ni idea  

de com és aquest ready-made, però tu potser sí! Dibuixa  
un ready-made o bé construeix-ne un, fotografia’l  

i envia’ns la foto o el dibuix a  
participa.agus@combeleditorial.com.  

Ah, i posa-hi un nom!

Sabeu què és un ready-made? És una obra d’art feta 
                                a partir d’objectes d’ús quotidià que no tenen un valor 
                    artístic d’entrada. També se’n diu «art trobat», perquè 
     l’artista crea l’obra a partir de coses soltes que trobem 
         sovint (una roda, una sabata, un manillar de bicicleta...), les canvia 
                   només una mica i les presenta  com una obra d’art. Com més estrany 

sigui l’efecte, millor! Ha de sorprendre molt!
            Si fas una cerca a internet, segur que trobaràs molts ready-mades  
                       i descobriràs quan van aparèixer en el món de l’art.  
                                               Aquí en tens alguns exemples:

En el proper llibre de la col·lecció L’Agus i els monstres  
els nostres protagonistes han de buscar un ready-made  

que sembla que Salvador Dalí va fer quan era petit. 

Roda de bicicleta, 
Marcel Duchamp, 
1913.

La maça del temps, 
Joan Brossa, 

 1986.
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FULL DE PARTICIPACIÓ

Nom i cognoms 
Data de naixement

Nom del docent

(professor/a que envia el dibuix o la fotografia)
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