BASES DE PARTICIPACIÓ – CONCURS DE PESSEBRES I EXPOSICIÓ
DIBUIXOS DE NADAL (EDICIÓ 36).
16, 17 i 18 DE DESEMBRE DE 2019.
Com cada any (i amb aquest ja en són 36!!) l’AMPA organitza el Concurs de Pessebres i
el de Dibuixos Nadalencs per als alumnes de 1r a 6è de Primària.
Esperem una molt bona participació i que, com cada any, ens sorprengueu amb la vostra
imaginació i creativitat.

EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DE NADAL:
●
●
●
●
●
●
●
●

Adreçat a alumnes de 1r i 2n de Primària.
Es pot presentar un dibuix per cada nen/a.
El dibuix s’ha de fer en el format/paper que us subministren a l’escola.
Cal indicar el nom, el cognom i la classe de l'autor/a del dibuix.
Es pot utilitzar la tècnica que més us agradi, tant de dibuix, com de pintura.
Els dibuixos s'han de lliurar el dilluns 16 de desembreal tutor/a corresponent.
L'exposició es farà els dies 16, 17 i 18 de desembre des de les 17.00 fins a
les 17.30 hores a la Sala d’Actes de l’escola.
Cada nen/a rebrà un petit obsequi, que se li lliurarà a classe.

CONCURS DE PESSEBRES:
●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●

Pot participar l’alumnat de cicle mitjà i superior (3r, 4t, 5è i 6è de Primària).
L’alumnat pot participar tant individualment, com en grup (amb un màxim
de 4 integrants per grup). Hi ha l’opció de fer els grups entre alumnes de
les tres classes del mateix curs.
Cal indicar el nom del pessebre i el curs, imprescindibles per a poder fer les
votacions.
Per a presentar-se al concurs, és necessari que feu la inscripció a la
Secretaria de l’escola abans de l’11 de desembre. Cal dur dins d'un sobre
tancat les dades dels concursants. A l'exterior del sobre cal escriure el nom del
pessebre, el curs, així com el nombre de participants.
Les mides seran com a màxim de 40 x 40 cm i es poden fer amb qualsevol mena
de material.
Recordeu que els alumnes són els protagonistes d’aquest concurs i per tant, a ells
els pertoca imaginar i crear l’obra en qüestió, sigui dibuix o bé pessebre. El jurat
té molt en compte la creativitat infantil a l’hora de valorar les obres
presentades.
Els pessebres s'han de presentar el dilluns 16 de desembre, a les 9 del
matí, a la Sala d'Actes.
Els dies, 16, 17 i 18 de desembre, de 17 a 17,30, s'exposaran a la mateixa
Sala d'Actes.
L’acte de lliurament de premis, serà al mateix lloc, el dimecres 18 a les
18.15 h.
Hi haurà un obsequi per a cada participant i 3 premis per curs (1r, 2n i 3r premi).
El Jurat està integrat per membres de l’Escola i de l’AMPA.
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Molt important,CAL ENDUR-SE ELS PESSEBRES UN COP FINALITZAT EL
CONCURS
, ja que l'escola necessita l'espai per a altres activitats. Entenem que si els
deixeu, són per a reciclar. Gràcies per la vostra cooperació.
Per a qualsevol consulta sobre la participació d’ambdós concursos no dubteu a
enviar un e-mail a: info@ampakarmel.cat

MOLTA SORT A TOTS!!!

I recordeu que l’AMPA del Karmel també alimenta al Tió perquè es
posi ben gras i cagui MOLTS REGALS per als nens i nenes de les
classes d’infantil ☺.

Pàgina 2 de 2

