
 

 

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX PER DECORAR EL GOT DE L'ESCOLA PROVENÇALS 

 

1. Objecte del concurs 

L’AFA Provençals, en col·laboració amb l’Escola Provençals, convoca un concurs per 

seleccionar el dibuix que lluirà el primer Eco Got reutilitzable que es farà servir a la Festa 

de Final de Curs de l'escola. 

2. Participants 

Poden participar tots els alumnes de l’Escola Provençals. 

3. Requisits 

3.1 Tècnica 

Els dibuixos es presentaran amb retolador.  

Els dibuixos realitzats pels alumnes de P3 a 2n de primària també es podran 

colorejar (amb retolador o altres tipus de colors) si així ho desitgen els autors.  

Els dibuixos realitzats pels alumnes a partir de 3r de primària hauran de ser 

únicament amb retolador d’un sol color. Si l’autor ho considera necessari, es podrà 

omplir de color alguna part del dibuix, però escollint un únic color. No s’acceptaran 

dibuixos fets amb ordinador. 

3.2 Tema 

Dibuix lliure inspirat en la natura. 

Si ho desitgeu, al dibuix poden apareixer paraules o frases.  

 

3.3 Suport 

El dibuix es realitzarà en les plantilles facilitades per la seva finalitat, que seran 

diferents pels dibuixos amb colors (plantilla de P3 a 2n) i els dibuixos en blanc i 

negre (a partir de 3r). 

  

4. Presentació de dibuixos 

4.1 La data límit per a la presentació dels dibuixos serà el dia 4 de maig 

4.2 El nom de l'autor i el curs s'haurà d'escriure per la part de darrere del full. 

4.3 Els dibuixos es lliuraran al tutor de cada classe 

4.4 Un cop valorats, tots els dibuixos seran retornats als seus autors 

 

5. Procés de selecció del dibuix premiat i criteris de valoració  

El jurat l’integraran dos membres de la Comissió de Sostenibilitat de l’AFA i un/a 

professor/a de l'escola Provençals. En cas d'empat, serà la presidenta de l'AFA Provençals 

qui dóni el vot de qualitat. 

El/la tutor/a de cada classe seleccionarà els tres millors treballs a presentar al concurs. 

Posteriorment, cada membre del jurat valorarà individualment tots els treballs finalistes i 



 

seleccionarà els seus 5 treballs favorits, atorgant-los una puntuació de l'1 al 5 per tal 

d'establir un ranking. Un cop feta la valoració individual de cada membre del jurat, es 

reuniran tots els membres per  posar en comú les seves preferències, deliberar i arribar a 

un consens sobre quin serà el dibuix guanyador.  

El jurat valorarà entre d’altres:  

- Originalitat del dibuix 

- Identificació en el dibuix del tema tractat i la sostenibilitat 

 

El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir i que no hagi estat establerta de 

forma explícita en aquestes bases. 

 

6. Premi 

El premi consistirà en decorar el primer EcoGot de l’Escola Provençals.  

 

7. Resultats 

El resultat del concurs es farà públic a traves de la web de l’AFA Provençals abans del dia 

16 de juny. 

 

9.  Acceptació de les bases 

El fet de presentar-se al concurs implica l’acceptació de les bases la interpretació de les 

quals és competència del jurat. 
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