
 

Concurs de dibuixos de Nadal de l’Esplai Ludoteca Xiu Xiu i l’Ajuntament de 

Benavent 2020 

 

Bases de la primera edició del concurs de dibuix infantil “Un nadal màgic a Benavent” 

 

1. Objecte 

S'acosta Nadal i l’Ajuntament de Benavent i l'Associació AMELL, vol felicitar les festes amb              

una Postal nadalenca original, pròpia, plena d'il·lusió i d'esperança per aquests dies, i per a               

la resta de dies del nou any. És per això que enguany organitzem la primera edició del                 

nostre concurs de dibuix infantil, animant a tots els infants a participar-hi. 

 

2. Tema 

Benavent ple de màgia 

 

3. Participants  

Nenes i nens d'entre 3 a 14 anys, empadronats a Benavent del Segrià. Només s'admet un                

dibuix per nen o nena participant. 

 

4. Categories 

a) De 3 a 5 anys 

b) De 6 a 9 anys 

c) De 10 a 14 anys 

 

5. Participació 

 

● Les nenes i nens hauran de fer un dibuix en un foli DIN-A4 en format horitzontal. 

● El dibuix no es pot fer digitalment. 

● Només s'admet un dibuix per nen o nena participant. 

 

6. Entrega i terminis 

 

● L'enviament del dibuix i les dades es durà a terme a la següent direcció electrònica               

admin@associacioamell.com o presencialment a l’Ajuntament de Benavent       

del Segrià de 9:00 a 14:00 h 
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Presentació Electrònica: 

 

● En l'assumpte cal ficar: Concurs Nadal_CATEGORIA_ 

A.  De 3 a 5 anys 

B.  De 6 a 9 anys  

C.  De 10 a 14 anys 

Per exemple Concurs Nadal_CATEGORIA_C 

 

● La presentació del dibuix es farà: 

● Digitalment, escanejant el dibuix i enviant-lo en format PDF , o amb una fotografia              

d’alta definició, anomenat amb el lema que vulgui ficar-li al dibuix, per exemple UN              

NADAL ORIGINAL, enviat per correu al correu admin@associacioamell.com 

● Les dades de l'infant, s'adjuntarà en un altre document PDF anomenat DADES. 

○ Nom de l'infant 

○ Nom del tutor o tutora legal 

○ Edat de l'infant 

○ Telèfon de contacte 

○ Correu electrònic. 

 

Presentació a l’ajuntament de Benavent del segrià: 

 

● El dibuix es pot presentar a l’ajuntament de 9:00 a 14:00h. 

● A la part darrera del dibuix s’ha de fer constar el lema que vulgui ficar-li al dibuix ,                  

per exemple REIS I REINES QUE PORTEN REGALS. 

● En un sobre, on ha de constar en la part exterior el Lema del dibuix, ha de constar : 

○ Nom de l’infant 

○ Nom del tutor o tutora legal 

○ Edad de l’infant 

○ Telèfon de contacte 

○ Correu electrònic 

 

● El termini de presentació comença el dia 18 de novembre i finalitza el pròxim 30 de                

Novembre de 2020  

● Es publicaran, a l’Instagram d’AMELL, els guanyadors el dia 1 de Desembre a les              

18:00h 

● El regidors, o el  membres de Jurat farà l’entrega dels premis, el dia 4  de desembre a 

les 18:00, a l’Ajuntament de Benavent del Segrià. 
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7. Jurat 

Format per 2 membres de l'Associació AMELL  

● Àngels Solà, Bibliotecària especialista en narratives gràfiques 

● Mila Marco, docent, mediadora i vicepresidenta de UNESCO Lleida 

 

8. Premis 

Es publicaran els dibuixos premiats a la revista ALENDIR de l’Ajuntament de Benavent 

 

● El primer premi de cada categoria serà d'una activitat o taller dinamitzat, valorat per              

50 €, per a infants i famílies, a més d'un diploma. 

 

● El segon premi valorat per 30 € de material escolar, a més d'un diploma 

 

● El tercer premi, valorat en 15 € de material escolar, a més d'un diploma. 

 

9. Drets 

Tots els treballs originals presentats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Benavent i             

de l'Associació AMELL i se'n farà una publicació genèrica d'aquests. Els dibuixos premiats             

seran els que s'editaran com a postal de Nadal. 

 

10. Tractament de les dades personals 

Les dades personals facilitades es destinaran únicament a la finalitat de la participació en              

aquest concurs, i seran tractades conforme a la normativa vigent. 

 

 

 

 


