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BASES CONCURS DE DIBUIX INFANTIL

Estimades amigues i amics :
La ONGD Escoles Solidàries convoca un concurs de dibuix infantil, amb caràcter no
competitiu, per a tots/es els xiquets/etes que lliurement decideixen participar, amb la
col·laboració del centres de xarCES d’Educació Infantil i Primària que estiguen interessats
amb els termes i condicions establertes en aquestes bases. La finalitat d’aquest concurs és
que a través de l’art plàstic es puguen transmetre els valors de la solidaritat, i crear
consciència de que un altre món és possible.
Amb els dibuixos presentats es realitzarà una exposició i amb el finalista s’editarà un cartell
commemoratiu del Xé Aniversari d’Escoles Solidàries.

1.-Durada:
La participació en aquest concurs de dibuix es podrà dur a terme des del dia 30 de setembre
fins al 18 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.
2.-Temàtica:
Es tracta de realitzar un dibuix relacionat amb “Com és la meua escola solidària?” en el
que els participants expressen què representa la seua escola.
3.-Participants:
Poden participar en el concurs tots els xiquets i xiquetes escolaritzats als centres educatius
matriculats en Educació Infantil i Primària.
4.-Dinàmica:
Les xiquetes/ts només podran participar amb un únic dibuix que hauran de realitzar en un
full de paper (format A3) en sentit horitzontal. Poden emprar qualsevol tipus de tècnica i
materials (llapis de colors, cera, aquarel·la, pintura al tremp...)
Els treballs han de ser originals i el revers ha de contenir les dades personals del participant
l’edat i el nom de l’escola.
5.-Selecció dels finalistes:
Els centres escolars han de seleccionar-ne tres per nivell educatiu que es presentaran,
en les dates establertes, a la ONGD Escoles Solidàries per correu ordinari, correu
electrònic o qualsevol altre tipus de mitjà.
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El jurat format per la ONGD Escoles Solidàries, d’entre tots els dibuixos presentats,
escollirà un dibuix amb el que s’editarà el cartell commemoratiu del Xé Aniversari d’Escoles
Solidàries.
6.-Acceptació de les bases:
El sol fet de participar en aquest concurs mitjançant el dibuix comporta l’acceptació
d’aquestes bases per part dels Centres Escolars i dels pares/mares/tutors legals.
7.-Consulta de bases:
Les bases d’aquest concurs es podran consultar en la pàg web d’Escoles Solidàries
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Gràcies, pel vostre compromís i la vostra participació.

Cordialment i en nom de la Junta Directiva

Cristobal Conesa Àngel
President ES
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