Concurs Infantil de Dibuix Mollet és Fira 2019
LA BOTIGA DEL FUTUR. La tecnologia al servei dels botiguers, des de l'escola ens ho
imaginem.
BASES

-

Els participants han de dibuixar LA BOTIGA DEL FUTUR. La tecnologia al servei

dels botiguers, des de l'escola ens ho imaginem.
El dibuix ha d’anar acompanyat d'una frase que pugui definir el títol de la
temàtica, el missatge que vol traslladar-se a través d'ell amb això, l'objectiu de
l'activitat és obtenir les percepcions dels nens sobre com ha de ser el model de
ciutat que s'aspira a construir, fomentant amb això la seva capacitat de decisió i
pensament crític.
-

Els dibuixos poden presentar-se en un color o amb diversos colors i materials,
indistintament, segons els fulls normalitzats de Mollet és fira. No s’admetran els
que no s’ajustin a aquesta norma.

-

Tots els dibuixos es faran a l'espai destinat per a això amb la làmina facilitada
per l’organització, sent aquesta l'única que s'admetrà per a la realització dels
treballs.

-

Només s'admetrà un dibuix per infant.

-

Els dibuixos estaran identificats amb el nom de l’escola i el nom, edat, adreça i
telèfon del concursant i hi haurà un espai destinat a l'autorització del pare/mare.
Aquestes dades s'utilitzaran a l’únic efecte de localitzar les persones
guanyadores.

-

Queda expressament prohibit el plagi com una activitat material mecanitzada,
poc creativa i sense originalitat, tot i que aporti certa manifestació de enginy per
tant referint-se a coincidències estructurals bàsiques i fonamentals i no a les
accessòries, afegides i superposades.

Categories
Es dividiran en tres categories per edats:
De 3 a 6 anys
De 7 a 9 anys
De 10 a 12 anys

Recollida de dibuixos
Els dibuixos poden entregar-se a les diferents botigues, escoles participants i en els
dos caps de setmana de la Fira abans del dia 2 de juny (aquest s’estableix com

últim dia per entregar dibuixos a partir d ‘aquesta data quedaran exclosos tots
els dibuixos).
Els dibuixos han d’estar identificats amb el nom de l’escola i el nom, edat,
adreça i telèfon del concursant. Aquestes dades s'utilitzaran a l’únic efecte de
localitzar les persones guanyadores.
Jurat
Integra el Jurat 3 representants de comerç i serveis, 2 representants de l’ escoles , 1
representant del grup Cloudalia i la regidora de Cultura i Promoció Econòmica.
El veredicte del jurat és inapel·lable i el sol fet de participar en el concurs comporta
l’acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol incidència no prevista en les bases s’ha de resoldre per acord del jurat.

Exposició
Els dibuixos s’exposaran a partir del 20 de juny a un espai públic municipal de la ciutat
que es notificarà a les escoles i participants a més es publicaran en un quadern digital
a la pàgina web de l’ajuntament. En el cas d’estar interessat en rebre personalment el
dibuix caldrà facilitar un correu electrònic.

PREMIS
1er Premi

2on Premi
3er Premi

Infantil de 3 a
6 anys
Càmera
d’acció -1080p

Primària de 6 a
9 anys
Samsung
Galaxy Tab A6

Càmera
d’acció -1080p
Dron QimmiQ

Dron QimmiQ
Dron QimmiQ

Premi per a l’escola participant a totes les
escoles participants?

Secundària de
9 a 12 anys
Asus
Chromebook
11”
Samsung
Galaxy Tab A6
Samsung
Galaxy Tab A6

Pack de formació G-Suite de 4 hores per
15-20 professors en eines Google més la
taxa d’examen de Google Educator
Nivell 1

A tots els participants que ens facilitin un correu electrònic (pot ser un genèric de l’escola) es
farà arribar un Diploma i un “Badge” digital, en agraïment a la participació i com ha
reconeixement.

Acceptació de les bases del concurs i els drets d'autor

L'Ajuntament de Mollet del Vallès tindrà el dret a l'ús com a material de difusió, amb la
condició d’esmentar sempre l’autor/a de l'obra (nom i cognoms).
L'acceptació d'aquestes bases comporta l’autorització per a la utilització gratuïta del dibuix en
els mitjans de comunicació habituals.

Mollet del Vallès, 28 de març de 2019

