BASES DEL CONCURS DE DIBUIX
PER A LA PORTADA DE L’AGENDA ESCOLAR CURS 2021-22
1. OBJECTIU
Elaboració del disseny per a la portada de l’agenda escolar del CEIP Pare Bartomeu Pou
d’Algaida per al curs 2021-22
2. PARTICIPANTS
S’hi podran presentar tots els alumnes d’infantil i primària del CEIP Pare Bartomeu Pou.
2.TÈCNICA
Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, ceres..., etc.)
sempre que s’adapti al format DIN-A 4.
3.TEMA
La nostra escola
4.PRESENTACIÓ
Els dibuixos es poden presentar per dues vies :
- en format .pdf al correu de l'ampa: info@ampa-algaida.es
- al teu tutor o tutora.
En el correu electrònic adjunt d’enviament del dibuix o darrera del dibuix que s’entregui al tutor/a
ha de constar: Nom i llinatges, curs i grup.
El període d’entrega serà fins l’11 de juny del 2021

5. JURAT
El jurat estarà format per
● 2 membres de l'AMPA del CEIP Pare Bartomeu Pou
● 1 mestra/e de l’escola
● 1 artista del municipi
La decisió del jurat es farà pública el dia 18 de juny. Els resultats es faran públics a la pàgina
web i xarxes socials del centre i de l'AMPA i també de forma personal als guanyadors.
6.PREMIS
Hi haurà dues categories. Una per infantil I una altra per primària.
El dibuix guanyador serà la portada de l’agenda escolar del curs 2021. El dibuix que quedi en
segon lloc estarà a la contraportada de l’agenda.
7. DEVOLUCIONS
Els dibuixos es podran recollir a l’espai de l’AMPA fins el 22 de juny, prèvia confirmació
telefònica o per correu electrònic. Els dibuixos no reclamats quedaran en propietat de
l’AMPA.
8. RESOLUCIÓ FINAL
El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir. La resolució final serà
irrevocable. L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que es
pugui produir. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

