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NORMATIVA DEL CONCURS CULTURAL ESPORTIU

1- DESCRIPCIÓ
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany i amb el suport dels centres de primària de la comarca, convoca
durant aquest curs 2018-19 el XIII Concurs Cultural Esportiu adreçat a tots els nens/es de P4 a 6è de
primària de la comarca del Pla de l’Estany, independentment de si practiquen o no esport.

2- OBJECTIUS
- Desenvolupar les qualitats artístiques dels nens i nenes a través de l’esport com a manifestació
cultural i artística.

3- CATEGORIES, MODALITAT I TEMÀTIQUES
- Modalitat artística: dibuix
- Temàtiques per cada categoria:
P4 i P5 – L’esport que m’agrada més
1r i 2n – Esports a la natura
3r i 4t – Esports individuals
5è i 6è – Esports d’equip
L’obra realitzada ha ser original i ha de ser representativa de la temàtica. El dibuix es pot realitzar a
l’escola o a casa, segons el criteri de cada centre educatiu. Des de l’organització es recomana que es
faci a l’escola.

4- MATERIAL I TÈCNICA A UTILITZAR
Des del Consell Esportiu es proporciona a cada centre educatiu la plantilla model on s’haurà de
representar l’obra a la part anterior i on caldrà anotar-hi les dades personals de l’autor/a a la part
posterior:
- Nom i cognoms
- Escola
- Curs
Per motius de transparència i arbitrarietat, no s’acceptarà cap dibuix sense les dades personals o
amb les dades escrites a la mateixa cara del full on s’ha fet el dibuix.
Per a realitzar el dibuix es pot utilitzar qualsevol material (ceres, llapis de colors, retoladors, guixos,
collage, etc.), no hi ha limitació.
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5- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
-

OBRES SELECCIONADES:
▪ Entre tots els participants, cada escola seleccionarà 6 obres per curs.

-

OBRES FINALISTES:
▪ Entre totes les obres seleccionades, cada escola escollirà 2 obres per curs, que
seran les finalistes.

-

OBRES GUANYADORES:
▪ Entre les obres finalistes, un jurat especialitzat seleccionarà 5 dibuixos guanyadors
per curs.

RESUM DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
CONCURS CULTURAL ESPORTIU
CLASSIFICACIÓ

SELECCIONADORS

NOMBRE

OBRES SELECCIONADES

Escola

- 6 dibuixos per curs

OBRES FINALISTES

Escola

- 2 dibuixos per curs

OBRES GUANYADORES

Jurat Especialitzat

- 5 dibuixos per curs

6- PREMIS
OBRES SELECCIONADES I FINALISTES:
- Exposició en els panells informatius
OBRES GUANYADORES:
- Exposició en els panells informatius
- 1 Diploma de participació
- 1 Obsequi

*Els artistes de les obres guanyadores, tindran la inscripció gratuïta al Viatge Esportiu Comarcal de
l’Escola Carles de Fortuny, Esponellà (10 de febrer de 2019) on es realitzarà l’exposició de les obres i el
corresponent lliurament de premis.
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7- ALTRES
Entrega obres:
El termini per entregar les obres del Concurs Cultural Esportiu al Consell Esportiu és el divendres 14 de
desembre de 2018 a les 14.00 h.
Dates de selecció:
A mitjans de gener, un jurat especialitzat en la matèria escollirà els guanyadors/es de la Fase
Comarcal.
Col·locació de les obres als panells:
Durant el seminari de mestres del dia 7 de febrer es col·locaran les obres amb l’ordre que s’hagi
acordat, tot grapant-les als panells. Serà imprescindible que cada escola s’organitzi per clavar les
obres, en cas que no ho pugui fer el mestre d’Educació Física en el seminari.
Exposició i Lliurament de Premis del Concurs Cultural Esportiu:
El diumenge 10 de febrer a l’Escola Carles de Fortuny, d’Esponellà, durant la 6a parada del Viatge
Esportiu s’exposaran les obres i s’entregaran els premis.
Les famílies dels artistes guanyadors seran avisades amb antelació per carta des del Consell Esportiu
del Pla de l’Estany.
Exposició mòbil de les obres i Lliurament de les obres:
Els panells amb les obres es faran arribar a les escoles interessades a partir de l’11 de febrer i es
retiraran al cap de tres setmanes, el divendres 1 de març.
Abans de fer la recollida dels plafons, les escoles hauran d’haver retirat les obres i les etiquetes dels
plafons del Concurs Cultural Esportiu.
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