
pREMis cAstEllitx
guia d’ajuda per a presentar obres

LLIURAMENT EN PAPER 
•• Apareix el nom de l’autor en algun lloc de l’obra? 
•• He inclòs 3 còpies de les partitures damunt paper Din-A3...

•• Guió del director en versió concert
•• Guió del director en versió transposada

•• He relligat (grapat o enquadernat) cada un dels exem-
plars de la partitura?

•• He numerat les pàgines dels guions? 
•• He inclòs una portada amb el títol de l’obra i la modalitat?
•• He inclòs una còpia de les particel·les damunt paper 

Din-A4...
•• Flautí
•• Flauta 1a i 2a
•• Oboè
•• Fagot
•• Requint/Clarinet Mib
•• Clarinet 1r, 2n i 3r
•• Clarinet baix
•• Saxòfon alt Mi b 1r i 2n
•• Saxòfon tenor Si b 1r i 2n
•• Saxòfon baríton
•• Trompeta Si b 1a, 2a i 3a
•• Trompes/corns 1a i 2a
•• Trombó 1r, 2n i 3r
•• Bombardí/baríton 1r i 2n
•• Tuba 1a i 2a
•• Percussió

•• He numerat les pàgines de la particel·les?
•• He inclòs a la capçalera de les particel·les el títol de 

l’obra i la modalitat?
•• He identificat el CD o USB amb el títol de l’obra i la 

modalitat?
•• L’obra inclosa al CD o USB està en format PDF?
•• He revistat si l’obra ha quedat enregistrada correcta-

ment al CD o USB?
•• He inclòs el CD o USB amb la versió informàtica de l’obra?
•• He identificat la plica amb el títol de l’obra i la modalitat?
•• He ressenyat a la plica... 

•• Noms i llinatges? 
•• Adreça postal completa?
•• Adreça electrònica?
•• Telèfon o telèfons de contacte?
•• Còpia del DNI?

•• He inclòs la plica amb les dades personals?

Aquesta petita guia, dirigida als participants, té com a finalitat ser una eina de revisió a l’hora de pre-
parar les obres per a concursar als Premis Castellitx amb l’objectiu d’evitar que siguin declarades fora de 
concurs per qüestions tècniques.

MODALITAT MUSICAL · BANDA DE MÚSICA
LLIURAMENT VIRTUAL 

•• Apareix el nom de l’autor en algun lloc de l’obra?
•• He inclòs 1 còpies de les partitures damunt paper 

Din-A4...
•• Guió del director en versió concert
•• Guió del director en versió transposada

•• He numerat les pàgines dels guions? 
•• He inclòs una portada amb el títol de l’obra i la modali-

tat?
•• He inclòs una còpia de les particel·les damunt paper 

Din-A4... 
•• Flautí
•• Flauta 1a i 2a
•• Oboè
•• Fagot
•• Requint/Clarinet Mib
•• Clarinet 1r, 2n i 3r
•• Clarinet baix
•• Saxòfon alt Mi b 1r i 2n
•• Saxòfon tenor Si b 1r i 2n
•• Saxòfon baríton
•• Trompeta Si b 1a, 2a i 3a
•• Trompes/corns 1a i 2a
•• Trombó 1r, 2n i 3r
•• Bombardí/baríton 1r i 2n
•• Tuba 1a i 2a
•• Percussió

•• He numerat les pàgines de la particel·les? 
•• He inclòs a la capçalera de les particel·les el títol de 

l’obra i la modalitat?
•• He ressenyat a la plica...

•• Noms i llinatges?
•• Adreça postal completa?
•• Adreça electrònica?
•• Telèfon o telèfons de contacte?
•• Còpia del DNI?

•• Està la plica en format PDF?



pREMis cAstEllitx
guía de ayuda para presentar obras

ENTREGA EN PAPEL 
•• ¿Aparece el nombre del autor en algún lugar de la obra? 
•• ¿He incluido 3 copies de las partituras sobre papel 

Din-A3...
•• Guión del director en versión concierto?
•• Guión del director en versión transpuesta?

•• ¿He cosido (grapado o encuadernado) cada uno de los 
ejemplares de la partitura?

•• ¿He numerado las págines de las partituras? 
•• ¿He incluido una portada con el título de la obra i la 

modalidad?
•• ¿He incluido una copia de las particelas sobre papel 

Din-A4...
•• Flautín
•• Flauta 1a y 2a
•• Oboe
•• Fagot
•• Requinto/Clarinete Mib
•• Clarinete 1r, 2n y 3r
•• Clarinete bajo
•• Saxofón alto Mi b 1r y 2n
•• Saxofón tenor Si b 1r y 2n
•• Saxofón barítono
•• Trompeta Si b 1a, 2a y 3a
•• Trompas/corno inglés 1a y 2a
•• Trombón 1r, 2n y 3r
•• Bombardino/barítono 1r y 2n
•• Tuba 1a y 2a
•• Percussión

•• ¿He numerado les págines de la particela?
•• ¿He incluido en el encabezamiento de les particelas el 

títol de l’obra i la modalitat?
•• ¿He identificado el CD o USB con el título de la obra y la 

modalidad?
•• L’obra inclosa al CD o USB està en format PDF?
•• He revistat si l’obra ha quedat enregistrada correcta-

ment al CD o USB?
•• He inclòs el CD o USB amb la versió informàtica de 

l’obra?
•• He identificat la plica amb el títol de l’obra i la modalitat?
•• He ressenyat a la plica... 

•• Noms i llinatges? 
•• Adreça postal completa?
•• Adreça electrònica?
•• Telèfon o telèfons de contacte?
•• Còpia del DNI?

Esta pequeña guía es una herramienta dirigida a los participantes para prevenir que las obras que se re-
mitan a los Premis Castellitx sean declaradas fuera de concurso por meras cuestiones técnicas.

MODALIdAd MUSICAL · BANDA DE MÚSICA
•• He inclòs la plica amb les dades personals?

LLIURAMENT VIRTUAL 
•• Apareix el nom de l’autor en algun lloc de l’obra?
•• He inclòs 1 còpies de les partitures damunt paper 

Din-A4...
•• Guió del director en versió concert
•• Guió del director en versió transposada

•• He numerat les pàgines dels guions? 
•• He inclòs una portada amb el títol de l’obra i la modali-

tat?
•• He inclòs una còpia de les particel·les damunt paper 

Din-A4... 
•• Flautí
•• Flauta 1a i 2a
•• Oboè
•• Fagot
•• Requint/Clarinet Mib
•• Clarinet 1r, 2n i 3r
•• Clarinet baix
•• Saxòfon alt Mi b 1r i 2n
•• Saxòfon tenor Si b 1r i 2n
•• Saxòfon baríton
•• Trompeta Si b 1a, 2a i 3a
•• Trompes/corns 1a i 2a
•• Trombó 1r, 2n i 3r
•• Bombardí/baríton 1r i 2n
•• Tuba 1a i 2a
•• Percussió

•• He numerat les pàgines de la particel·les? 
•• He inclòs a la capçalera de les particel·les el títol de 

l’obra i la modalitat?
•• He ressenyat a la plica...

•• Noms i llinatges?
•• Adreça postal completa?
•• Adreça electrònica?
•• Telèfon o telèfons de contacte?
•• Còpia del DNI?

•• Està la plica en format PDF?



pREMis cAstEllitx
guia d’ajuda per a presentar obres

LLIURAMENT EN PAPER 
•• Apareix el nom de l’autor en algun lloc de l’obra? 
•• He inclòs 3 còpies de les partitures de les 4 veus damunt paper Din-A3...

•• He relligat (grapat o enquadernat) cada un dels exemplars de la partitura?
•• He numerat les pàgines dels guions? 
•• He inclòs una portada amb el títol de l’obra i la modalitat?
•• He numerat les pàgines dels guions?
•• He identificat el CD o USB amb el títol de l’obra i la modalitat?
•• L’obra inclosa al CD o USB està en format PDF?
•• He revistat si l’obra ha quedat enregistrada correctament al CD o USB?
•• He inclòs el CD o USB amb la versió informàtica de l’obra?
•• He identificat la plica amb el títol de l’obra i la modalitat?
•• He ressenyat a la plica... 

•• Noms i llinatges? 
•• Adreça postal completa?
•• Adreça electrònica?
•• Telèfon o telèfons de contacte?
•• Còpia del DNI?

•• He inclòs la plica amb les dades personals?

LLIURAMENT VIRTUAL 
•• Apareix el nom de l’autor en algun lloc de l’obra?
•• He inclòs 1 còpia de les partitures de les 4 damunt paper Din-A4...

•• He numerat les pàgines dels guions? 
•• He inclòs una portada amb el títol de l’obra i la modalitat?

•• He numerat les pàgines del guió? 
•• He ressenyat a la plica...

•• Noms i llinatges?
•• Adreça postal completa?
•• Adreça electrònica?
•• Telèfon o telèfons de contacte?
•• Còpia del DNI?

•• Està la plica en format PDF?

Aquesta petita guia, dirigida als participants, té com a finalitat ser una eina de revisió a l’hora de pre-
parar les obres per a concursar als Premis Castellitx amb l’objectiu d’evitar que siguin declarades fora de 
concurs per qüestions tècniques.

MODALITAT MUSICAL · conjunt coral




