
 

BASES CONCURS DE DIBUIX I ESCRIPTURA DE SANT JORDI 2018 
 
TEMA: ELS JOCS I LA TARRACO ROMANA 
 

1. Destinataris: Tot l’alumnat de l’Escola Mestral.  Totes les classes de P3 a 6è de primària. 
Categories:  

 1ª Categoria: Educació Infantil (P3 a P5) 
2ª Categoria: Cicle Inicial (1r i 2n) 
3ª Categoria: Cicle Mitjà (3r i 4r) 
4ª Categoria: Cicle Superior (5è i 6è)  

 
2. Treballs a realitzar: 

1ª Categoria: Dibuix a color. Un dibuix per nen/a 
2ª Categoria:  

1r: Dibuix i frase relacionada amb el tema del concurs, escrit en català (mida 
màxima: DIN A4) 
2n: Desenllaç d’ un conte (llegenda San Jordi), escrit en català (màxim DIN A4) 

 
3ª  Categoria: Cal·ligrama, escrit en català (mida màxima: DIN A4) 
4ª  Categoria: Poema visual o Cal·ligrama, escrit en català (mida màxima: DIN A4) 

 
3. Presentació dels treballs: 

Els treballs estaran numerats i no constarà el nom de l’alumne/a. La llista amb els noms 
corresponents a cada número la tindrà únicament  el/la tutor/a de cada classe. Els treballs que es 
presentin amb el nom o cognom de l’alumne/a quedaran immediatament fora de concurs.  
 

4. Data màxima d’entrega dels treballs a la junta de l’AMPA: 23 de març, abans de les 14 :00 hores.  
 

5. La llista amb els noms del nens corresponents a cada nombre per classes estaran disponibles a 
secretària el dia 12 d'abril per poder informar amb temps als guanyadors. 

 
6. Jurat:  

1ª Categoria: Els membres de la junta de l’AMPA triaran tres dibuixos per classe, podent triar 
dibuixos de totes les classes a excepció d’aquelles on tinguin fills/es. Els seleccionats s’exposaran 
durant dos dies perquè els pares i mares de l’escola votin. Els més votats d’entre els tres 
seleccionats per classe seran els premiats.  
2ª, 3ª i 4ª Categoria: El jurat estarà format per membres de la junta de l’AMPA i  la Sra. Marta 
Fíguls, encarregada de la biblioteca municipal. Els membres de la junta poden valorar els treballs 
de totes les classes exceptuant les classes on tenen un fill o filla.  En cas d’empat el vot de la Sra. 
Marta Fíguls tindrà valor doble.  
 

7. Entrega de premis: Diumenge 22  d'abril a les 18:00h. 
 

8. Obres premiades: S’informarà a les famílies mitjançant una carta que s’entregarà a l’escola a cada 
alumne/a premiat.  Amb les obres premiades es realitzarà un vídeo.  

 
9. Premis: Es premiarà tres treballs per classe des de P3 a 6è de primària. El premi consistirà en un 

llibre i medalla pel primer i diploma amb medalla pels finalistes.  També es premiarà la classe que 
millors treballs hagi realitzat (1r a 6è), serà el premi especial biblioteca i l’escollirà la Sra. Marta 
Figuls.  
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