
3. Condicions de presentació

• Cada participant podrà enviar 1 sol dibuix (no premiat
ni publicat anteriorment).

• El dibuix es presentarà en format paper mida A4 (21 x
29,7 cm), en mà o s’enviarà per correu postal a qualse-
vol delegació del CEESC.

• Els dibuixos es presentaran dins d’un sobre gran, tan-
cat, en què a la part de davant es farà constar el pseu-
dònim de l’autor/a i l’edat.

• En un sobre tancat més petit, que s’introduirà dins del

sobre gran, s’haurà d’indicar el títol, el nom complet
de l’autor/a, la data de naixement, el telèfon i les dades
de contacte. El sobre petit no s’obrirà, fins al dia que es
reuneixi el jurat.

• Es valorarà, especialment, que els dibuixos reflecteixin
el tema del concurs: Sóc infant. Què em fa feliç?

• S’acceptarà qualsevol tipus de tècnica artística.
• El termini de presentació de dibuixos s’acaba 

el dia 8 de setembre de 2006.

El Jurat estarà integrat per infants de diferents edats i entitats
infantils, i per 3 adults vinculats al món artístic i educatiu. Els
membres del jurat faran la valoració i la votació dels dibuixos
i concediran 4 premis per a cada categoria.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 28 de setembre,
a les 18h, a la seu del CEESC i, posteriorment, mitjançant un
anunci a la pàgina web, i serà inapel·lable.

El concurs és obert a tots els infants de
0 a 17 anys (fills/es d’educadors socials

o no) que hi vulguin participar.

Categories de participació:
Categoria A: de 0 a 5 anys
Categoria B: de 6 a 11 anys

Categoria C: de 12 a 17 anys

Sóc infant. 

Què em fa feliç?
El concurs està dotat amb els següents premis per a cada categoria:
1r premi: un cap de setmana en una casa de turisme rural, per a 4

persones, valorat en 200 euros.
2n premi: un val de 90 euros, a bescanviar per material didàctic, a

la cooperativa Abacus.
3r premi: un val de 60 euros, a bescanviar per material didàctic, a

la cooperativa Abacus.
4t premi: un val de 20 euros, a bescanviar per material didàctic, a

la cooperativa Abacus.

• Tots els dibuixos participants seran exposats a la pàgina web del CEESC,
amb el pseudònim de l’autor/a. Un cop fet públic el veredicte, s’exposaran
amb el nom i cognoms dels autors.

• Els autors autoritzaran a l’organització i al CEESC, la reproducció i la co-
municació pública de les obres, que es faran per a la divulgació de la pro-
fessió, i sempre fent-hi constar el nom de l’autor/a de l’obra.

• Qualsevol qüestió que sorgeixi i no prevista en aquestes bases serà resolta
per l’organització i obligadament acceptada pels participants.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes normes en tots
el seus punts.

CEESC
c. Aragó 141-143, 4a planta
08015 Barcelona 
93 452 10 08 
www.ceesc.cat
ceesc@ceesc.es

Per a més informació:

1. Tema

2. Participants

4. Jurat

5. Premis

6. Altres

Com una manera de fer visibles els drets
dels infants, des del CEESC hem organit-
zat un concurs de dibuix infantil, com a
activitat complementària a les III Jorna-
des d’Infància. 

Volem fer-hi participar els infants i ado-
lescents convidant-los que ens expliquin
mitjançant un dibuix què és allò que els
fa feliços a fi d’ajudar-nos a reflexionar
durant els debats, i poder difondre
aquesta imatge en els diferents materials
de difusió.

concurs
de dibuix
Infantil


