Amelie Mercado. Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils

Casa del Parc Nacional de Boí
Ca de Simamet
C. de les Graieres, 2 · 25528 Boí · Tel. 973 696 189

Dibuix portada 1r premi: Karin Martí Bocca. Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils

XIII concurs de dibuix naturalista

Activitats

XIII concurs de
dibuix naturalista

Internet
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
http://www.miteco.gob/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/

Correus electrònics
pnaiguestortes@gencat.cat

@pnaiguestortes
/ pnaiguestortes

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Martina Ballesté
Escola Els Set Focs de Bellaguarda
Emma Trogal
Escola Ribagorçana del Pont de Suert

Nayara Moreno
Escola Sant Miquel d’Ascó
Isona Salicrú
IE Pla de l’Avellà de Cabrera de Mar

bases

dibuix naturalista

Temàtica

Representar de manera realista o abstracta
espècies del món vegetal i/o animal o
paisatges del Parc Nacional.

Participants

Alumnat de 5è i 6è de Primària.

Tècnica

Dibuix naturalista de caire realista o abstracte, tècnica lliure, escanejat i en format JPG.

XIII concurs de
dibuix naturalista
Per tal de divulgar els valors naturals i culturals del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, entre
els escolars de Cicle Superior d’Educació Primària, el Parc
convoca la tretzena edició d’aquest concurs de dibuix.

Premis

Individuals:
· 1r premi: un ordinador portàtil
· 2n premi: una tablet
· 3r premi: un lot de material
de dibuix i de pintura
Col·lectiu: (per a la classe que presenti
el conjunt d’obres de més qualitat):
una estada de dos dies al Parc Nacional.
Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament de premis.

Com participar-hi

Les obres s’enviaran per correu electrònic a pnaiguestortes@gencat.cat, s’hi
indicarà el títol del dibuix, el nom i el
cognom de l’autor/a, l’edat, el curs i
grup si s’escau, el centre escolar, el
telèfon del centre i la localitat.
El màxim de treballs admesos per
alumne/a serà d’un.
La presentació dels dibuixos es farà de
forma classificada per cursos i grups.
Els dibuixos han de ser inèdits i no
haver estat mai premiats.
Termini de presentació: fins el dia 15
de maig de 2022.

Exposició i recollida

Els dibuixos premiats s’exposaran a les
cases del Parc de Boí i d’Espot.
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Jurat

Premi col·lectiu. Escola Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès

Marwane Mendou
Escola Sant Miquel d’Ascó

El jurat estarà format per:
* President del Patronat (o la
persona en qui delegui).
* 1 dibuixant coneixedor del Parc.
* 1 professor/a de dibuix llicenciat/ada
en Belles Arts d’un institut
d’ensenyament secundari de
la zona d’influència del Parc.
La decisió del jurat serà inapel·lable.

