M A N L L E U SANT JORDI 2019
CONCURS DE DIBUIX
ALUMNES INFANTIL, PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA
Amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi, en el marc de la Primavera
(en)cantada i la campanya Comerç en Flor, el dimarts 23 d’abril de 2019, l’Ajuntament
de Manlleu, juntament amb els centres educatius de la ciutat, organitza un concurs de dibuix.

BASES
1.- El concurs de dibuix és obert a tots els nens i nenes de les escoles d’educació infantil,
primària i secundària de Manlleu.
2.- Les categories seran les següents:
1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.

Infantil: P3, P4 i P5 (3 premis)
Primària Cicle Inicial: 1r i 2n (3 premis)
Primària Cicle Mitjà: 3r i 4t (3 premis)
Primària Cicle Superior: 5è i 6è (3 premis)
Secundària: 1r i 2n d’ESO (3 premis)
Secundària: 3r i 4t d’ESO (3 premis)

3.- El tema del concurs serà: ‘LA DIADA DE SANT JORDI’. Cada participant pot presentar
un màxim d’un dibuix i portarà escrit al dors: nom i cognoms, centre educatiu, curs i la
categoria a la qual pertany.
4.- Cada participant haurà de portar llapis, colors, ceres, retoladors, etc. L’organització us
entregarà una làmina de dibuix mida A4.
5.- Hora i lloc: de 10 h a 13 h, a la plaça Fra Bernadí i/o Dalt Vila.
6.- Els centres educatius hauran de presentar els dibuixos, un cop acabat el concurs, a les
13 h, a la consergeria de Can Puget, plaça de Dalt Vila, 1.
7.- El jurat estarà format per gent de reconeguda experiència en el món de l’art i de
l’educació.
8.- Es lliuraran 3 premis per categoria. L’acte de lliurament serà el mateix dimarts 23 d’abril,
a les 17.30 h, a l’espai de l’antiga Cooperativa, a la plaça Fra Bernadí, 5.
9.- El cap de setmana del 4 i 5 de maig, en el marc de la campanya Comerç en Flor, els
dibuixos amb motius florals s’exposaran als locals buits i/o comerços de Manlleu.
10.-A partir del 6 de maig els dibuixos es retornaran als centres educatius.
11.- El fet de participar en el concurs suposa el coneixement de les bases i la seva plena
acceptació.
Manlleu, 11 de març de 2019

