.-AJUNTAMENT de XERESA.-

7. NOMBRE DE PREMIS PER CATEGORIES
Hi haurà un guanyador per cada etapa educativa:

CONCURS DE DIBUIX INFANTIL

ETAPA INFANTIL :1er, 2on i 3er
CICLE PRIMER DE PRIMÀRIA: 1er i 2on
CICLE SEGÓN DE PRIMARIA: 3er i 4art
CICLE TERCER DE PRIMARIA: 5é i 6é

“TOT ANIRÀ BÉ “
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A tots els xiquets i xiquetes de Xeresa:
Com bé sabem, fa uns dies que esteu a casa, ja que hi ha un “virus” que no ens
deixa eixir. L´única manera per poder combatre el virus, serà seguir a casa i des de
l´Ajuntament, vos proposem fer un concurs de dibuixos, amb el lema:
“tot anirà bé, junts podem”#joemquedeacasa#covid19#xiquetsixiquetesdexeresa
Per així, agraïr i donar suport a tota la gent que sí que ha d´eixir de casa per tal
d´ajudar-nos a poder combatre el “virus”.

BASES DEL CONCURS:
1. PARTICIPANTS
Podràn participar tots els xiquets i xiquetes de Xeresa de les següents
etapes educatives : INFANTIL i PRIMÀRIA
2. TEMA
El dibuix será l’Árc de Sant Martí amb el lema: “Tot anirà bé, junts podem”
#joemquedeacasa#covid19#xiquetsixiquetesdexeresa
Dibuixant tot el que penses del “coronavirus”.
3. TÈCNIQUES
S’acceptarà qualsevol tipus de tècnica de dibuix i pintura aplicada només
sobre paper (full, cartulina)
4. NOMBRE D´OBRES
S´acceptarà una única obra per participant.
5. PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les obres es realitzaran en paper, tamany dina4.
Una vegada tingues el dibuix acabat, envía una foto a aquest tfon:
686 95 74 49 (Regidoria de Cultura), amb el teu NOM, EDAT I CURS .
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per a presentar el vostre dibuix, finalitzarà el 27/03/2020.

8. CRITERIS D’EVALUACIÒ DE LES OBRES
- La correcta elecció de les diferents tècniques: utilització de llapis de
colors, rotuladors, cera, tinta…
- Realització de les obres demostrant valors de iniciativa, creativitat i
imaginació adaptades a l’edat de cadascú dels xiquets
- Interés respecte a la temàtica
- Impacte visual
9. PREMI

Els guanyadors rebràn un lot de llibres de lectura adaptat a la seua edat

10. EXPOSICIÓ DE LES OBRES

L´Ajuntament realitzarà un video amb tots els dibuixos participants i
el difondrà per les xarxes socials.
Podreu penjar també els dibuixos a les finestres de les vostres cases,
a fi que tot el món veja els ànims que doneu a la gent que treballa
per combatre el virus.

11. JURAT
- President : Ana Bañuls Peris(Regidora de Cultura i Festes)
- President suplent: Eva Calleja Roselló (Regidora d’Educació, polítiques
inclusive i igualtat)
- Secretària: Mª Jesús Camarena Climent (Treballadora Social)
- Vocals: Mª Carmen Camarena Pérez (Directora escoleta)
Xelo Piera Pellicer (Educadora escoleta)
Estela Bou Lacomba (Educadora escoleta)
12. LLIURAMENT DELS PREMIS
Els guanyadors es coneixeran el dia 3 d’abril i un empleat de l’Ajuntament
entregarà el premi

