
BASES DEL CONCURS DE DIBUIX  

“GANDESA, DES DE LA TEUA FINESTRA”  

L’Ajuntament de Gandesa organitza el Concurs de Dibuix “Gandesa, des de la teua finestra” amb l’objectiu 

que els més petits de casa es puguin expressar de manera artística i a través d’un dibuix què és el que veuen 

des de la seua finestra/balcó/pati aquests dies de confinament, com es senten i què volen expressar.  

Cadascú té una perspectiva del nostre poble i ens agradaria que la poguéssim compartir. Us animem a 

participar i a treure l’artista que porteu dins. 

1. Participants: tots els infants del municipi que estiguin cursant qualsevol curs d’educació infantil o 
primària (de P3 a 6è de primària).  
 

2. Categories: hi haurà tres categories: 
- Petits (alumnes de P3, P4 i P5) 
- Mitjans (alumnes de 1r, 2n i 3r de primària) 
- Grans (alumnes de 4t, 5è i 6è de primària) 
 

3. Tema: dibuixos que plasmin allò que veieu a través de la vostra finestra de casa aquest dies de 
confinament, siguin paisatges, carrers, elements naturals, edificis, etc.  

 
4. Obres: un màxim d’1 dibuix per participant 
 
5. Com participar: els dibuixos s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Gandesa un cop 

estigui permès anar-hi. Al revers del dibuix hi anirà la signatura amb pseudònim. El dibuix haurà d’anar 
dins un sobre juntament amb un foli on hi consti el mateix pseudònim, el nom de l’autor/a, data de 
naixement, curs escolar, adreça postal, telèfon, adreça electrònica de l’infant o pare/mare/tutor. 

 
6. Tècniques: es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, retoladors, ceres…, etc.) sempre 

que s’adapti al format de foli en DIN-A 4.  
 

7. Termini d'admissió d'obres: es podran presentar fins al 10 de maig del 2020. Qualsevol modificació en 
els terminis a conseqüència de la situació epidemiològica actual o qualsevol altre motiu, es donarà a 
conèixer a través dels mitjans habituals (ebando, web i xarxes socials). 

 
8. Jurat: format per membres de les entitats organitzadores i col·laboradores. 

 
9. Veredicte: es farà públic durant el mes de juny del 2020 i es donarà a conèixer a través dels mitjans 

habituals. L’autor guardonat haurà d’assistir personalment a l’entrega del premi.  
 

10. Premis: Els premis consistiran en un xec regal per bescanviar als diferents establiments del municipi i 
un lot de dibuix. S’establiran tres premis per a cada categoria: 

- Petits (alumnes de P3, P4 i P5) 
1r  premi: xec regal de 100€ + lot de dibuix 
2n premi: xec regal de 75€ + lot de dibuix 
3r premi: xec regal de 50€ + lot de dibuix 
 

- Mitjans (alumnes de 1r, 2n i 3r de primària) 
1r  premi: xec regal de 100€ + lot de dibuix 
2n premi: xec regal de 75€ + lot de dibuix 
3r premi: xec regal de 50€ + lot de dibuix 
 

- Grans (alumnes de 4t, 5è i 6è de primària) 
1r  premi: xec regal de 100€ + lot de dibuix 
2n premi: xec regal de 75€ + lot de dibuix 
3r premi: xec regal de 50€ + lot de dibuix 
 

11. Exposició: tots els dibuixos participants s’exposaran durant les Festes Majors de Gandesa (a determinar 
lloc). 
 

La participació en aquest concurs significa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol detall no 

previst en aquestes bases serà resolt per l’organització. L’Ajuntament de Gandesa pot utilitzar els 

dibuixos per publicar-los o exposar-los 


