CONCURS DE DIBUIX 2017

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX MON-BUS 2017
1. OBJECTIU DEL CONCURS
L’objectiu del concurs és estimular en la faceta del dibuix els valors de la creativitat, el treball en
equip i la presa de decisions, amb l’al·licient que el treball premiat formarà part de la imatge
corporativa d’un dels Autocars de Mon-Bus, companyia amb línies regulars interurbanes entre
Barcelona i la comarca del Garraf i Baix Penedès, serveis de lloguer d’autocars i transport escolar.
El concurs compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Garraf així com de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l´Ajuntament de Sitges, l’Ajuntament
de Cubelles, l’Ajuntament de Canyelles i l’Ajuntament d’Olivella.
2. PARTICIPANTS
En la present convocatòria hi poden participar l’alumnat de les classes de 5è de primària de totes
les escoles públiques i concertades de Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles,
Canyelles i Olivella. Es podran presentar un màxim de 3 dibuixos per escola.
3. TEMÀTICA
La temàtica ha de ser un símbol al·legòric de la població a la qual pertany l’escola participant, o de
la comarca del Garraf.
4. REQUISITS, FORMAT I TÈCNICA
a. El full DIN A4 per a la seva realització es facilitarà per correu electrònic i se’n podran fer tantes
còpies com es considerin oportunes.
b. El dibuix pot ser vertical o horitzontal, sense doblegar.
c. La tècnica serà lliure: llapis, ceres, aquarel·les...
d. No s’hi poden incloure ni textos ni paraules.
e. Els dibuixos s’hauran de signar amb pseudònim.
5. LLIURAMENT DELS DISSENYS
La data límit per a la recepció dels dibuixos és divendres 31 de març de 2017, a les 14 hores.
El lloc on s’hauran d’entregar els dibuixos serà al Registre general del Consell Comarcal del Garraf
(Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8, baixos, Vilanova i la Geltrú). L’horari d’atenció al públic és de dilluns a
divendres de 9 a 14h i els dijous a la tarda de 16 a 19 h.
L’escola podrà presentar un màxim de 3 dibuixos dins d’un sobre tancat sense doblegar els treballs.
Dins del sobre gran s’inclourà un de més petit amb un full on s’indicaran els pseudònims de cada
dibuix, el nom de l’escola i nom i cognoms de/ls autors/es de cadascun dels treballs presentats.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la valoració dels dibuixos el jurat tindrà en compte, de forma prioritària, els criteris següents:
- La creativitat del dibuix
- La relació amb la temàtica proposada
- La simplicitat i/o efectivitat formal gràfica
Els treballs presentats hauran de ser originals, inèdits i no presentats en altres certàmens o
concursos.
7. JURAT
El jurat del concurs estarà format per un representant d’Autocars Mon-Bus, representants del
Consell Comarcal del Garraf, dels ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú,
Cubelles, Canyelles i Olivella i personalitats de la comarca relacionades amb el disseny.
El jurat es reunirà al mes d’abril i valorarà els treballs presentats per tal de decidir, d’acord amb els
criteris esmentats, el dibuix guanyador. La decisió del jurat és inapel·lable i es reserva la decisió de
declarar desert el concurs.
8. PREMIS
1r premi. Autocars Mon-Bus regalarà a l’escola guanyadora el transport en autobús estàndard de
55 places a les colònies/sortida de final de curs a qualsevol lloc de Catalunya. El premi s’adreça
als i les alumnes de 5è per gaudir el següent any a 6è.
2n premi. Autocars Mon-Bus regalarà a l’escola semifinalista el transport en autobús estàndard de
55 places d’alguna sortida cultural i/o educativa, d’un sol dia, per algun indret de Catalunya. El
premi s’adreça als i les alumnes de 5è per gaudir el següent any a 6è.
9. LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis i la presentació de la imatge guanyadora plasmada en un dels autocars de
Mon-Bus es realitzarà a la Masia d’en Cabanyes, al mes de juny, en el marc de la jornada MonBus, dedicada a la difusió i promoció del transport públic.
Tots els dibuixos presentats seran exposats durant la celebració d’aquest acte. Els dibuixos no
premiats es podran recollir en el moment de l’exposició, o posteriorment, i segons demanda, es
farà el retorn a les escoles interessades.
10. ACCEPTACIÓ DE BASES
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases així com de
les decisions del jurat.
L’escola cedirà els drets de reproducció del dibuix guanyador del 1r premi.
Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i obligatòriament
acceptada per les persones participants.
Bases del concurs a www.ccgarraf.cat/ensenyament
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