41è CONCURS BBVA DE

DIBUIX
ESCOLAR

La Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA,
convoca el Concurs BBVA de Dibuix Escolar amb l’objectiu
d’estimular la creativitat dels escolars en la faceta del dibuix a
través de la lectura de sis contes que ens parlen de valors
Enguany “Què li passa al corall? i altres contes per cuidar el planeta”
estan alineats amb alguns dels disset Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) que l’Organització de les Nacions Unides
ens proposa assolir per tal de transformar el món

Convoca i promou:

BASES

Amb el suport de:

Col·labora:

2022

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ			

DIBUIXOS						

1. Poden participar alumnes de primària i d’educació
especial de totes les escoles públiques i privades de
Catalunya.

1. S’han de realitzar en el full de dibuix que cal descarregar des de la web de la FACC (www.fcaixes
catalanes.cat). És recomanable que el full sigui el
més blanc possible per a la qualitat dels colors.
Cal emplenar totes les dades que es demanen i segellar-lo al centre docent.

2. El concurs se subdivideix en tres categories:
(A) Primera categoria: 1r, 2n i 3r curs de primària
(B) Segona categoria: 4t, 5è i 6è curs de primària
(C) Educació Especial (CEE i EEE).
3. Els centres poden participar amb un o diversos
contes, en una o diverses categories i amb un o
diversos cursos.
4. El número de conte no correspon al curs escolar.		
Tots els cursos poden treballar tots els contes.

2. Poden fer-se en un o diversos colors indistintament.
No s’hi poden incloure ni textos ni paraules.
3. La FACC edita el llibre de contes il·lustrat amb els
dibuixos premiats i es fa amb la indicació expressa
de nom i edat dels alumnes, centre docent al qual
pertanyen i premi obtingut en el concurs.
LLIURAMENT I INSCRIPCIÓ			

5. Cada escola pot seleccionar i presentar un màxim 		
de 12 dibuixos:
·Escoles de primària: fins a 1 dibuix per cada un
		 dels 6 contes i per cada categoria (A i B).
·Escoles d’educació especial: fins a 2 dibuixos per
		 cada conte.
6. Aquelles escoles que presentin més de 12 dibuixos,
o en el cas de les escoles de primària més d’1 dibuix
pel mateix conte i categoria, se’ls hi notificarà i
quedaran desqualificades.

1. Les escoles han de lliurar els dibuixos seleccionats,
acompanyats del full de participació emplenat, a
la seu de la Fundació Antigues Caixes Catalanes
(C. Sant Quirze,4. 08201 Sabadell).
2. Un cop enviats els dibuixos, cal emplenar
el formulari d’inscripció que es troba a
www.fcaixescatalanes.cat. Emplenar el formulari
és imprescindible per poder concursar.

JURAT							
El jurat està format per:
Un representant de la Fundació Escola Municipal
d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat
Un representant de l’Escola d’Art d’Olot
Un representant de l’Escola d’Art de Terrassa
Un representant d’Editorial Mediterrània
Un il·lustrador professional
Un representant de BBVA
Les decisions del jurat seran irrevocables
PREMIS						
Entre totes les escoles participants d’educació primària s’atorguen 3 premis per conte i categoria
(36 premis).
En el cas de les escoles d’educació especial, es premia
a un nen o nena de cada escola participant.
El dia de l’acte de lliurament de premis tots els nens i
nenes premiats rebran un diploma, el llibre editat amb
els contes i els dibuixos guardonats, i un regal.
DATES CONCURS					
Presentació dels dibuixos: fins al 18 de febrer.
Acte de lliurament de premis i exposició: a finals del
mes d’abril a la Factoria Cultural de Terrassa.
Sabadell, novembre de 2021

Més informació					
www.fcaixescatalanes.cat
fundacio@fcaixescatalanes.cat
concursdibuix@gmail.com

		

@fcaixescat
@fcaixescatalanes
fcaixescatalanes

Totes les qüestions no previstes en aquest reglament
seran resoltes per l’organització.
Les escoles participants autoritzen a l’organització del
concurs a fer la difusió que considerin en relació amb
el desenvolupament del concurs, els premis i l’acte de
lliurament.

