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AJUNTAMENT 
DE 

PERAFORT 

 
BASES DEL CONCURS DE DIBUIX I PINTURA  

SANT JORDI 2019 
 
1. PARTICIPANTS 
Es podran presentar tots els alumnes d’infantil de l’Escola Josep Veciana 
de Perafort, així com altres nens i nenes empadronats al municipi i que 
cursin els estudis en altres escoles. 
  
Les edats compreses dels participants seran dels 3 als 12 anys. 
 
2. TÈCNICA 
Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, 
llapis, ceres…, etc.) sempre que s’adapti al format sol·licitat. 
 
3. TEMA 
El tema serà “Sant Jordi”. 
 
4. PRESENTACIÓ 
En la part del davant hi constarà el següent: 

- Dibuix 
- Curs del participant 

 
En el revers del dibuix hi constaran les següents dades: 

- Nom de l’autor 
- Telèfon del Pare/Mare/Tutor. 
- Curs escolar 
- Autorització del pare/mare/tutor 
- Escola 

 
Els dibuixos es poden presentar a l’Escola Josep Veciana de dilluns a 
divendres de 9:00 a 13:00h i a l’AMPA de l’escola.  
 
El període d’entrega serà del 20 de març al 2 d’abril. 
 
5. JURAT 
El jurat estarà format per tres membres de l’Escola Josep Veciana de 
Perafort, un membre de l’Ampa, l’alcalde de Perafort i la regidora 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Perafort. 
 
- Cada membre del jurat triarà tres dibuixos finalistes entre tots els 
participants. 
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-Els membres del Jurat votaran amb un 1 punt el tercer, amb 2 el segon 
i amb 3 el primer.  
 
D’aquí sortirà el guanyador.  
 
La decisió del jurat es farà pública el dia 5 d’abril de 2019 en un acte a 
la Biblioteca municipal de Perafort on hi estan convidats tots els 
participants. 
 
6. PREMIS 
El dibuix guanyador serà el punt de llibre per la celebració de Sant Jordi 
2019 al municipi de Perafort i Puigdelfí. 
 
L’entrega de premis serà el 5 d’abril de 2019 a les 17:00 hores, coincidint 
amb l’ inauguració de de l’exposició de dibuixos. 
 
7. ELS DIBUIXOS. 
Els dibuixos premiats quedaran en poder de l’Ajuntament de Perafort, 
reservant el dret de publicació i sempre mencionant l’autor/a. 
 
8. EXPOSICIÓ 
Amb tots els dibuixos rebuts es farà un exposició pública els dia 5 d’abril 
de 2019 a l’Escola Josep Veciana, de 17:00 a 19:00 hores. 
 
9. DEVOLUCIONS 
Els dibuixos es podran recollir a l’Ajuntament de Perafort entre el 19 i 30 
d’abril, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 per les Oficines de 
l’Ajuntament. 
Els dibuixos no reclamats quedaran en propietat de l’Ajuntament de 
Perafort. 
 
10. RESOLUCIÓ FINAL. 
El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir. La 
resolució final serà irrevocable. L’entitat organitzadora no es fa 
responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que es pugui produir. 
 
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes 
bases. 


