
 
 
 
 
 
 

 

BASES - 4a EDICIÓ DEL CONCURS DE DIBUIX DE NADAL AM PA 2014  

El concurs està obert a tots els alumnes del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic. 
S’estableixen sis categories (l’edat dels participants és la que tindran a 31/12/2014): 

Categoria A: de 3 a 5 anys  

Categoria B: de 6 a 7 anys 

Categoria C: de 8 a 9 anys 

Categoria D: de 10 a 12 anys 

Categoria E: de 13 a 15 anys 

Categoria F: de 16 a 17 anys  

 

PREMIS 

- Tindran premi els tres primers classificats de les categories A, B, C i D i els dos 
primers classificats de la categoria D, E i F. 

 

- A les categories que tinguin menys de 8 participants s’atorgarà només un únic primer 
premi. 

 

- A les categories amb més de 30 participants s’atorgarà, a més, un accèssit. 
 

- S’entregarà un petit obsequi a tots els participants.  

 

TÈCNIQUES I RECEPCIÓ 

- LA LÀMINA PER PODER PARTICIPAR S’HAURÀ DE RECOLLIR A SECRETARIA. 
 

- Cada participant només podrà presentar una obra. 
 

- El termini de presentació d’originals finalitzarà el dimarts 9 de desembre, a les 5 de la 
tarda.  
 

- El tema ha de girar entorn de l’hivern o dels cicles de Nadal, Any Nou i Reis. 
 

- El tractament és lliure: llapis, ceres, gouache, aquarel·la, oli, etc. 
 

- En les Categories A-B-C-D no s’admetrà cap original fet per ordinador. Es pretén que 
el resultat final sigui absolutament manual. Tampoc no serà admesa la còpia d'una 
nadala/postal de les que se solen vendre arreu, el que es busca és l'originalitat del 
dibuix. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

- Els treballs s’han d’escanejar i enviar a l’adreça: ampa@santmiqueldelssants.cat. 
També s’han de fer arribar els originals a secretaria, amb les dades dels participant, 
que es requereixen en la mateixa làmina, degudament emplenades. No s’admetran 
les obres que no compleixin aquests requisits. 
 

- En les categories E-F seran postals animades fetes per ordinador, tipus power-point, 
etc. que es faran arribar a l’adreça ampa@santmiquedelssants.cat dins del termini 
fixat. S’haurà de fer constar el títol de l’obra, els noms i cognoms de l’alumne, l’edat, el 
curs, el correu electrònic i el telèfon de contacte. 
 

- El jurat serà totalment extern a l’AMPA. El nom dels membres del Jurat es donarà a 
conèixer després de tancar el termini de recepció d’originals. Representants de 
l'AMPA assistiran, sense veu ni vot, a la reunió del jurat. 
 

- No es tornaran els originals  als autors. L’alumne cedirà a l’AMPA el drets que 
corresponguin a cada participant per tal de reproduir les imatges i les obres per fer-ne 
la publicitat que cregui convenient. 
 

- En qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, l'AMPA es reserva el dret de 
prendre les decisions que calgui per al bon funcionament del concurs. 

 

Notes destacades: 

- ANIMEU ELS VOSTRES FILLS I FILLES A PARTICIPAR-HI. 
- RECORDEU QUE PER A LES CATEGORIES A-B-C-D S’HA DE RECOLLIR LA 

LÀMINA PER PARTICIPAR A SECRETARIA. 
- LA DATA DE LLIURAMENT DELS PREMIS SERÀ EL DIVENDRES 19 DE 

DESEMBRE A LES 17 H DE LA TARDA AL TEATRE DE L’EDIFICI DE PRIMÀRIA. 
- ÚLTIM DIA PER ENTREGAR ELS ORIGINALS: DIMARTS 9 DE DESEMBRE 2014. 


