
1er CONCURS DE DIBUIX INFANTIL: 
DISSENYA EL CARTELL DEL CONCERT DE SANT ESTEVE 
DE LA CORAL SANT MEDIR 
BASES DEL CONCURS 
 

1. EDATS: 
a.  Es poden presentar nens i nenes de 3 a 15 anys (de P4 a 4t ESO) 

2. QUANTITAT PROPOSTES: 
a.  Es pot presentar un dibuix per participant 

3. MIDES I TÈCNIQUES ACCEPTADES: 
a.  A4 (amb franja en blanc de 3 cm inferior) 
b.  A3 (amb franja en blanc de 6 cm inferior) 
c. Tècnica lliure plana (no pintures amb relleu o tècniques 3D) 

4. TEMA: 
a.  El tema ha de ser nadalenc. Es valorarà l’aparició de motius musicals 

5. DRETS D’EDICIÓ I REPRODUCCIÓ: 
a.  La Junta de la Coral Sant Medir es reserva el dret a la reproducció i edició del dibuix 

guanyador sempre amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats de l’anunci del concert 
de Sant Esteve 2019 

6. ENTREGA DE PROPOSTES: 
a.  Els dibuixos s’entregaran físicament als assajos de les diferents seccions de la Coral Sant 

Medir, a algun dels vocals (membres de la Junta) 
b.  L’adreça d’entrega és Ptge. Toledo, 10, 2n pis 
c.  Dijous 21 i 28 de novembre, de 19.15h a 23h 
d.  Divendres 22 i 29 de novembre, de 17.30h a 20.15h 
e.  El dibuix ha d’anar signat, al darrere, amb un pseudònim i el curs escolar i ha d’anar 

acompanyat amb un sobre identificat amb el pseudònim que contingui, a l’interior, el 
nom real de l’autor. 

7. VEREDICTE:  
a.  Els dibuixos presentats s’exposaran a la Sala Nova de Sant Medir (c. Constitució, 17) el 

30 de novembre de 2019, de 17 h a 20 h. 
b.  Els premiats s’escolliran per votació popular dels socis i cantaires  assistents a 

l’assemblea ordinària de la Coral Sant Medir el dissabte, 30 de novembre. A les 20 h es 
celebrarà la votació, en paperetes anònimes, escollint 3 dibuixos d’entre els exposats. 

8. PREMIS: 
a.  La finalitat principal d’aquest concurs de dibuix no és la competició. Es vol agrair l’esforç 

i dedicació de tots els participants. Tots ells rebran algun tipus d’obsequi gentilesa dels 
nostres patrocinadors. 

b.  Excepcionalment i amb la finalitat de fer constar el reconeixement dels socis i cantaires 
que votaran, els tres dibuixos més votats rebran dues entrades per assistir al musical “El 
Petit Príncep”. Aquests premis es distribuiran segons categoria: 

i. Categoria 1: 2 entrades per al dibuix més votat de participant en curs escolar 
entre P4 i 1er de Primària 

ii. Categoria 2: 2 entrades per al dibuix més votat de participant en curs escolar 
d’entre 2n i 4t de Primària 

iii. Categoria 3: 2 entrades per al dibuix més votat de participant en curs escolar 
d’entre 5è de Primària i 4t d’ESO 

c.  El dibuix més votat, totalment o parcial, serà la imatge principal del cartell del tradicional 
concert de Sant Esteve de la Coral Sant Medir. 

d.  En cas d’empat, la Junta de la Coral Sant Medir emetrà un vot de qualitat. 


