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II CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX 2016-2017 

El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases.           
Pot concursar-hi tot l'alumnat d'educació infantil i primària del curs          
2016-2017. La participació és individual o en grup cooperatiu. 
· Els participants han de ser alumnes de l'Escola la Font.  
· Existeixen dues categories: treball individual i treball cooperatiu.         
Cada alumne es pot presentar en només una de les dues           
categories. No s’admet més d’un dibuix per alumne.  
 
· Els dibuixos poden presentar-se en un o diversos colors          
indistintament. La mida serà de full DIN-A4. No s’admetran els que           
no s’ajustin a aquesta norma, i perdran així totes les facultats de            
participació en el concurs.  
· Procediment de participació: 

- Caldrà entregar el dibuix a les oficines de l'AMPA en el 
següent horari: divendres de 16:30 a 17:00h. 

- Al mateix dibuix, a la part posterior, caldrà fer les següents            
indicacions: nom de la persona autora o autores, curs escolar. 
La data límit d'entrega és el proper divendres 26 de maig. 
 
·Premis: 
Els dibuixos participants al Concurs opten per a una sola categoria: 

- Premi individual: contraportada de l'agenda del curs escolar          
2017-2018. 

- Premi cooperatiu: portada de l'agenda del curs escolar          
2017-2018. 
 
S’adjudiquen tots els premis citats en aquestes bases i cap premi           
no es pot declarar desert.  
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· L’acte de lliurament dels premis als escolars guanyadors tindrà 
lloc el divendres 2 de juny. 
 
· Els dibuixos guanyadors seran presentats al públic en una          
exposició al vestíbul del Centre. Tots els dibuixos presentats         
podran ser exposats en d’altres equipaments o suports de         
comunicació o publicitat del concurs.  
 
· Els dibuixos premiats serveixen per il·lustrar l’agenda del curs          
escolar 2017-2018, i es fa amb la indicació expressa de nom i edat             
de la persona autora o autores.  
 
· Els dibuixos presentats passen a formar part de la propietat           
intel·lectual de l'AMPA de l'escola la Font, donant tota la          
responsabilitat d'ús a la mateixa. 
 
· Integren el jurat: la junta de l'AMPA de l'Escola la Font. 
 
· El veredicte del jurat és inapel·lable, i el sol fet de participar en el               
concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.  
 
· Qualsevol incidència no prevista per les bases ha de ser resolta            
per l'AMPA de l'Escola la Font, d’acord amb el jurat.  
 
Manresa, 8 de maig de 2017. 
 

C/ Sant Cristòfol, 43-45 
0843 Manresa 
Tel. 93 874 44 66 
Fax 93 874 78 18 
escolalafont@escolalafont.cat 
http://agora.xtec.cat/escolalafont 


