39è 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 estimular la
creativitat dels escolars en la faceta del dibuix a través de la lectura de sis contes que ens parlen de valors.
Enguany, “Sis contes de sempre” ens porta històries que han passat de generació en generació, que ens parlen d’emocions, de la sobreprotecció, de la por i la valentia, de cooperació i d’estereotips i que també ens sensibilitzaran sobre la importància de ser sostenibles i
respectar l’entorn natural.

BASES 2020
1.

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

2.

El concurs es 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

3.

Els centres poden decidir amb quins dels sis contes i a quines
categories participen. Es pot participar amb un o diversos contes, i amb un o diversos cursos o categories.

4.

El número de conte no correspon al curs escolar.
Tots els cursos poden treballar tots els contes.

5.

Cada escola ha de seleccionar i presentar un màxim de 12
il·lustracions (una il·lustració per cada conte i categoria).
En cas que una escola presenti més d’un dibuix per conte i 		
categoria quedarà desqualificada.

6.

En el cas d’escoles d’educació especial, es poden presentar 		
fins a 2 dibuixos de cada conte.

			
Possibles casuístiques:				
· Escola que decideix treballar un sol conte en un curs.
		 Podrà presentar 1 dibuix.
· Escola que decideix treballar un sol conte al sis cursos. 		
		 Podrà presentar 2 dibuixos (un per cada categoria).
· Escola que decideix treballar els sis contes, un de diferent a 		
		 cada curs. Podrà presentar 6 dibuixos (un de cada conte).
· Escola que decideix treballar tots els contes a tots els cursos.
		 Podrà presentar 12 dibuixos (un per conte i categoria).

7.

Els dibuixos poden presentar-se en un o diversos colors indis		 tintament. No s’hi poden incloure ni textos ni paraules.

8.

La mida serà de 18,5 x 18,5 cm, segons el full de dibuix que cal
descarregar a la web de la FACC (www.fcaixescatalanes.cat).
No s’admetran els que no s’ajustin a aquesta norma.

9.

És recomanable que el full de dibuix sigui el més blanc possi-		
ble per a la qualitat dels colors.
Cal emplenar totes les dades que es demanen del conte i de 		
l’alumne i segellar.

10. Els dibuixos premiats serveixen per il·lustrar el llibre que s’edita
amb el recull de contes i es fa amb la indicació expressa de nom
i edat de l’autor, centre docent al qual pertany i premi obtingut 		
en el concurs.
PARTICIPACIÓ						

1.

Les escoles han de lliurar els dibuixos seleccionats, acompanyats
del full de participació emplenat, a qualsevol oficina BBVA o
per correu postal (millor certificat) a la Fundació Antigues 		
Caixes Catalanes (carrer Gràcia, 17. 08201 – Sabadell.
Tema: Concurs BBVA de Dibuix Escolar).
En cas de fer-ho a través d’una oficina, caldrà imprimir dues
còpies del full de participació: una que s’adjuntarà amb els
dibuixos i l’altra que l’oficina receptora retornarà a l’escola 		
segellada com a comprovant de l’entrega dels dibuixos.

Convoca i promou:

Amb el suport de:

2.

Un cop enviats els dibuixos, cal emplenar el formulari d’ins-		
cripció que es troba a www.fcaixescatalanes.cat, tot indicant
el canal utilitzat per l’enviament.

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 representant de BBVA
Les decisions del jurat seran irrevocables
PREMIS 						
Escoles
Les escoles d’educació primària, els alumnes dels quals hagin obtingut un guardó individual, obtindran un ajut econòmic:
· Per 1 o 2 alumnes premiats: 400 €
· Per 3 o 4 alumnes premiats: 600 €
· Per a 5 o més alumnes premiats: 800 €
Totes les escoles d’educació especial rebran un ajut econòmic de
150 €.
Els imports s’ingressen en un compte corrent de BBVA a nom de
l’escola.
Nens i nenes premiats
Entre totes les escoles participants d’educació primària, s’atorguen
un total de 36 premis. En el cas de les escoles d’educació especial,
es premia a un nen o nena de cada escola.
El dia de l’acte de lliurament tots els nens i nenes premiats rebran
un diploma, el llibre editat amb els contes i els dibuixos guardonats,
i regal de forma individual.
DATES							
· Presentació dels dibuixos: fins al 14 de febrer
· Acte de lliurament de premis 9 de maig i exposició dels dibuixos 		
guardonats: del 9 al 12 de maig al Centre Cultural Terrassa.
Sabadell, 29 de juliol del 2019
Més informació:
www.fcaixescatalanes.cat
fundació@facaixescatalanes.cat
concursdibuix@gmail.com
Telèfon: 937 346 736
@fcaixescat
fcaixescatalanes
@fcaixescat
Col·labora:

