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BASES DE LA 3A EDICIÓ DEL CONCURS DE DIBUIX DE NADAL FORALLAC 2022 

L’Ajuntament de Forallac en motiu de la festivitat de Nadal promou les presents bases per a realitzar 

la segona edició del concurs de dibuix de Nadal a Forallac, concretament a l’escola de Forallac. 

 

BASES 

1. Objecte 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és regular les bases que regiran el concurs de dibuix de 
Nadal per als nenes i nenes de l’escola de Forallac en motiu de la festivitat de Nadal de 2022-
2023 al municipi de Forallac. 

Es seleccionarà un dibuix guanyador per cada curs escolar i un d’aquests es seleccionarà com 
a guanyador d’escola. 
 

2. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

 

3. Participants 

 

El concurs s’adreça a tots i totes els nens i nenes que cursen els seus estudis a l’escola de 

Forallac. 

 

4. Presentació dels dibuixos 

L’Ajuntament de Forallac posarà a disposició de l’escola les cartolines per a realitzar el dibuix. 

Cada cartolina anirà numerada i s’associarà cada número a un nen o nena. Es repartiran a 

tots els alumnes de l’escola per l’equip de mestres.  

Els dibuixos no poden dur el nom del nen o nena per entrar a concurs. Un cop escollit 

el dibuix guanyador, es comprovarà a quin alumne correspon la numeració per tal d’avisar al 

guanyador/a. 

El dibuix s’haurà de fer amb la cartolina en posició vertical. 

El dibuix haurà de ser entregat pels alumnes al tutor que tinguin assignat cada curs escolar 

abans del 2 de desembre.  

 

5. Jurat 

Els dibuixos seran valorats amb imparcialitat i objectivitat pel jurat format per: 

- Un membre de l’AFA 

- Un membre de l’Escola Forallac de Forallac 

- La Regidora de Joventut i Esports del municipi de Forallac 
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El jurat es reunirà per valorar i decidir el dibuix guanyador per curs escolar i d’aquests 

en seleccionarà el dibuix guanyador d’escola. 

 

6. Criteris de Valoració 

A l’hora de valorar els dibuixos es tindrà en compte l’originalitat, creativitat i l’esperit nadalenc. 

 

7. Premis 

Per cada curs escolar es seleccionarà un dibuix guanyador. A l’autor/a se li entregarà un 

llibre/conte.  

L’entrega de premis es farà el l’última setmana d’escola de desembre, coincidint amb els 

actes de nadal a l’escola de Forallac. 

Els dibuixos guanyadors es publicaran a les xarxes socials de l’Ajuntament de Forallac i el 

seleccionat d’escola, al Butlletí Municipal. 

 

8. Drets 

Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, la 
transformació i la distribució de les obres presentades, quedaran en propietat de l’Ajuntament de 
Forallac. 

El/la participant amb la seva participació al concurs manifesta i garanteix que és l’únic autor i 
titular de tots els drets d’autor sobre l’obra que presenta.  

 

Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat. La participació en el concurs comporta 
l’acceptació d’aquestes bases.  

 

 

 

Signat electrònicament 
 

 

 


