
BASES 2n CONCURS DE DIBUIX 

 ESCOLA SANTA AGNÈS 

1. Justificació 

Amb motiu de la celebració de l’Aplec de Santa Agnès (16-17 de maig) l’escola              

organitzarà la II Caminada Popular amb la col·laboració dels alumnes de 6è i les seves               

famílies. Necessitem, per tant, un dibuix per elaborar el cartell que anunciarà la             

Caminada. Us animem a tots/es a participar.  

Som-hi!! 

Si vols participar demana el teu sobre del concurs de dibuix.  

Dimecres 26  i divendres 28 de febrer trobaràs una paradeta al porxo de l’escola per 

recollir el teu sobre de participació.  

2. Participants 

Hi podran participar tots els nens i nenes de l’escola Santa Agnès. Hi haurà una única 

categoria infantil de 3 a 12 anys. 

3. Tema 

El curs vinent l’escola celebrarà el seu 10è aniversari, per aquesta raó enguany la              

temàtica serà:  

“Fem poble, fem 10 anys d’escola” 

En el dibuix busquem la connexió de l’escola amb l’entorn i la gent del poble (llocs                

emblemàtics de Santa Agnès,  activitats de l’escola al poble, etc.) 

4. Tècniques 

S’acceptarà qualsevol tipus de tècnica aplicada, però només sobre paper. 

5. Nombre d’obres 

S’acceptarà un únic treball per participant. 



 

6. Presentació dels treballs 

● La mida serà d’un full DIN-A4. 

● S’haurà de lliurar dins d’un sobre amb el pseudònim escrit a l’etiqueta del 

sobre. 

● Caldrà omplir el full de participació que es lliurarà amb el sobre (cal fer 

constar el pseudònim i el nom de l’alumne/a). 

7. Data de presentació dels treballs 

Els treballs es podran presentar fins al dilluns 9 de març de 2020. Retorna el teu sobre 

amb el dibuix a la bústia que trobaràs per a aquest propòsit a l’entrada de l’escola. Just 

al costat del banc del primer mòdul.  

8. Exposició 

Del 17 al 23 de març s’exposaran tots els treballs a l’escola. 

9. Premis 

- 1r premi: El dibuix guanyador es reproduirà en un mural que es pintarà en 

un dels mòduls de l’escola.  

- 2n premi: s’utilitzarà el dibuix per compondre el disseny del cartell del 1r 

APLEC CONFINAT de la història.  

10. Jurat 

La composició del jurat serà: 

- 1 Representant de l’Equip Directiu 

- 1 representant del professorat 

- 2 representants de famílies (AFA) 

- 1  persona especialista en dibuix 

El jurat es reunirà el dilluns 16 de març a les 16.30 h a la sala de mestres de l’escola.  

Criteris de selecció: 

- Respecte per la temàtica del concurs i les seves bases. 

- L’originalitat de la proposta. Tots els treballs hauran de ser originals i d’autoria             

pròpia. 

- La qualitat artística i tècnica de l’obra, els elements visuals i la seva composició. 


