
 
 

Bases del Concurs de Dibuix: 
 

"Dissenyam la nostra camiseta" 
 

 

1. PARTICIPANTS 

Poden participar tots els alumnes que estan matriculats a S'Hort des Fassers i a 5è               

d’educació infantil d’Escola Nova. 

 

2. TÈCNICA 

Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis,           

ceres...) sempre que s'adapti al format de foli DIN-A 4. Es recomana que sigui d'un               

sol color i amb traços gruixuts perquè es pugui veure de lluny. 

 

3. TEMA 

Ja que l’objectiu de centre triat per a aquest curs escolar ha estat LA MAR baix el                 

lema "UNA ESCOLA LA MAR DE SALADA" suggerim que els dibuixos estiguin            

dins aquesta temàtica i per tant cal que facin referència a la mar i/o al lema triat. Els                  

dibuixos hauran de dur a més la inscripció "S'Hort des Fassers" "curs 18/19" 

 

4. PRESENTACIÓ 

Al hall de l'escola hi haurà una capsa en la que es podran depositar els dibuixos. Al                 

revers del dibuix simplement hi haurà d'haver un o dos números de telèfon de              

contacte del pare, mare o tutor legal de l'alumne. En cap cas s'ha de posar nom,                

curs o cap tipus de pseudònim. 



Els dibuixos es poden presentar de dia 7 de gener a 19 de febrer ambdós               

inclosos. 

5. JURAT 

El jurat estarà format per un representant de l'Equip Directiu, una mestra de             

plàstica del centre i un membre de cada cicle. En total seran 5 persones. La decisió                

del jurat es farà pública el dia 20 de febrer. Es cridarà al telèfon que figuri al revers                  

del dibuix i també s'anunciarà el guanyador al tauler d'anuncis de l'escola i a la               

pàgina web del centre. 

 

6. PREMI 

El premi serà el següent: 

El dibuix guanyador serà l'estampació de la camiseta que aquest curs estrenarem            

dia 5 d’abril coincidint amb la jornada de portes obertes de l’objectiu de             

centre, també serà la portada de l'agenda del curs 19/20 i a més a més rebrà un                 

xec regal de 20€ per gastar a la llibreria-papereria Bergas. 

 

7. ELS DIBUIXOS 

El dibuix premiat quedarà en poder del CEIP S'Hort des Fassers, reservant-se el             

dret de publicació i sempre mencionant l'autor/a. 

 

8. EXPOSICIÓ 

Amb tots els dibuixos rebuts es farà una exposició pública del dia 21 de febrer al 21                 

de març a la nostra escola. 

 

9. DEVOLUCIONS 

Una vegada acabada l'exposició entre el 22 i el 29 de març els dibuixos es podran                

recollir a consergeria de l'escola. 

 

10.  RESOLUCIÓ FINAL 

El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir. La resolució             

final serà irrevocable. El fet de participar en aquest concurs implica l'acceptació            

d'aquestes bases. 


