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Tercera edició del concurs Hip-hop per la Pau de l'ICIP
Amb motiu de la commemoració del Dia Escolar de la No-violència i la Pau, i per tal de sensibilitzar la població i
promoure la creativitat de l'alumnat de les escoles i centres, l'ICIP convoca la tercera edició del concurs Hip-hop
per la Pau.
Convocant: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Data de publicació de la convocatòria: Dimecres, 5 Setembre, 2018
Termini convocatòria: 06/09/2018 fins 30/01/2019
Àmbit: Drets humans i solidaritat
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Educació i formació
Infància i joventut
Tipus: Altres
Tipus de finançament: Públic
Àmbit geogràfic: Nacional
Bases: Convocatòria
Bases de la convocatòria
Entitats destinatàries
Modalitat 1, poden presentar candidatures els centres públics, privats concertats i privats autoritzats, o en
tràmit d'autorització (sempre que compleixin el requisit d'estar legalment autoritzats en el moment de
resoldre la convocatòria), d'ensenyament secundari obligatori, formació professional i de batxillerat de
Catalunya.
Modalitat 2, poden presentar candidatures centres i entitats públics o privats, sense afany de lucre, d'acció
socioeducativa, culturals, juvenils o cívics domiciliats a Catalunya.
Què cal fer per participar?
Cal composar una peça de hip-hop amb versos de creació pròpia i fer una gravació en vídeo de la seva
interpretació, d'un màxim de 4 minuts de durada. La lletra de les cançons ha d'estar relacionada amb:

la celebració de les diferències
la convivència en els espais urbans o escolars
la crítica de la violència
la denúncia de violacions de drets humans
la solidaritat amb persones atrapades o que fugen de conflictes armats
o el paper dels joves en la construcció de pau
Dotació de la convocatòria
La convocatòria està dotada amb un import màxim de 4.500 euros.

Primer premi: enregistrament i producció musical d'una peça de rap, de temàtica vinculada a la pau, en un
estudi professional de gravació amb assessorament artístic.
Segon premi: taller de rap impartit a l'entitat o centre guanyador per un professional del hip-hop de
reconegut prestigi.
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