Bases 2020
6è Concurs de Cartells de Vilafant
Vila Educadora

Participants: Hi pot participar qualsevol alumne de 3r i 4t de les escoles Sol i Vent i Les
Mèlies de Vilafant.
Tema: El tema és lliure i es valoraran els dibuixos que promoguin els valors educatius i
l’escola que volem tenir.
• Dibuix: L’obra ha d’ésser inèdita. S’ha de presentar en el model que se us facilitarà
a l’escola, dibuixat en el requadre tal i com s’hi especifica. Es pot emprar qualsevol
tècnica de dibuix i pintat, excloent-hi el collage o qualsevol altre material enganxat. Es
recomanen colors vius.
Presentació: Presentar-ho a les escoles Sol i Vent o Les Mèlies abans del 6 de febrer:
▪ Les obres han d’anar amb títol (que farà les funcions de pseudònim, no s’hi hauria
de posar cap referència de l’escola ni nom de l’alumne)
▪ Les escoles lliuraran el 7 de febrer a l’Ajuntament, en dos sobres separats les
obres dibuixades i la relació d’alumnes participants amb el títol de l’obra per poderlos identificar.
Jurat: estarà format per un representant de l’AMPA Les Mèlies i un representant de
l’AMPA Sol i Vent, un representat de cada Centre educatiu participant i la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de Vilafant. Es reuniran a l’Ajuntament de Vilafant el dilluns 10
de febrer del 2020 a les 18h per a deliberar.
Lliurament de premis: el dissabte dins els actes de la 10a Jornada de “Vilafant, vila
educadora” que se celebrarà a l’Escola Les Mèlies.
Exposició i publicació: Els cartells s’exposaran a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Vilafant durant els mesos de febrer i març i en la mesura del possible durant la Jornada de
“Vilafant, vila educadora”.
El cartell guanyador, en la seva totalitat o parcial, es farà servir com a difusió de la
“Vilafant, vila educadora” d’enguany en els diferents formats (cartelleria, web, facebook
etc...).
Retorn de cartells: Un cop finalitzada l’exposició, els cartells no guanyadors seran
retornats a cada centre educatiu.
Premis: El jurat triarà el millor cartell.
▪ Premi cartell “Vilafant, vila educadora”: el cartell (total o parcial) s’imprimirà
com a difusió, indicant el nom i escola del guanyador/a, i també com a premi es
lliurarà una bicicleta.
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