
 

 

BASES REGULADORES DEL XV CONCURS ESCOLAR DE 

TARGETES DE NADAL 

Les següents bases s'organitzen des de la Regidoria de Joventut i tenen com a 

objectiu impulsar la participació de l'alumnat dels centres educatius a través de 

l'expressió artística. 

PRIMERA.- PARTICIPANTS. 

Este concurs està dirigit a alumnes de:  

- 5t i 6t d’Educació Primària dels centres:  

 C.E.I.P. Doctor Más Magro 

 C.E.I.P. Francisco Candela 

 C.E.I.P. Miguel Hernández  

 C.E.I.P. Nuestra Señora de la Esperanza  

 C.E.I.P. Párroco Francisco Mas 

 C.E.I.P. Escoles Noves  

 C.E.I.P. Cardenal Belluga  

 C.E.I.P. San Luis Gonzaga  

 C.E.I.P. Julio Quesada-Pilar Ruiz  

 C.E.I.P. Puig Jover  

- 5t i 6t d’Educació Primària i E.S.O. de:  

 Centre concertat d’Educació Primària i Secundària Nostra Senyora del Carme 

- E.S.O. dels centres: 

 I.E.S. Macià Abela 

 I.E.S. Canónigo Manchón  

- Centre Ocupacional Nostra Senyora dels Desamparats. 

SEGONA.- MESURA DELS DIBUIXOS.  

Els dibuixos hauràn de ser presentats segons el model subministrat d’inscripció 

(mesura Din A4).  

Preguem als mestres responsables que els dibuixos estiguen realitzats en la 

mateixa cartolina, utilitzant tot el foli, que entrega l’Ajuntament.  

Comproven que en el revers dels treballs figuren les dades completes de cada 

autor. (No apegar foli dibuixat en la cartolina).  

TERCERA.- NUM D’OBRES.  

1 dibuix per persona.  
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QUARTA.- PRESENTACIÓ.  

Cada participant dibuixarà una tarjeta, presentada segons model.  

 El motiu:  

La temàtica será l’adequada per una felicitació nadalenca i ha de tractar-se d’una 

obra original, especialment realitzada per al concurs. Es valorarà que es reflectisca un 

motiu de Crevillent. Es pot posar text relacionat amb la temàtica.  

 La técnica:  

Serà lliure, podent-se utilitzar qualsevol técnica pictórica o colage, (oli, llapis de 

colors, cera, pastís…).  

 El color:  

Es podrán utilitzar tots els colors posibles excepte el daurat i el platejat. 

 El suport:  

En paper, suport rígid o cartó, etc., sempre dins de les mesures adequades (que 

facilitarà l’Ajuntament). Utilitzar tota l’extensió de la página.  

CINQUENA.- ADMISSIÓ.  

Cada participant haurà d’entregar el dibuix en el seu Centre Docent, dins del 

termini indicat, les obres han d’incloure les dades personals, nom, edat, curs escolar, 

centre educatiu y telèfon.  

SEXTA.- DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ.  

Divendres 7 de desembre de 2022. 

SETENA.- DECISIÓ DEL JURAT. 

El jurat es reunirà durant la primera quinzena del mes de desembre. La seua 

decisió és inapel·lable. L'entrega de premis es realitzarà el dia 21 de desembre, en el 

saló del Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”, on es farà entrega dels premis i diplomes 

als participants.  

Els criteris per a triar els dibuixos finalistes i guanyadors es basaran en el 

següent llistat: 

o Tècnica artística emprada. 

o Originalitat quant a la representació del Nadal. 

o Neteja del treball. 

o Maneig del color i composició. 

o Claredat de les formes d'acord amb el tema. 
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OCTAVA.- EXPOSICIÓ.  

El jurat valorarà l'exposició de part dels treballs que considere d'interés. Bé a 

través de panells en diferents centres, bé a través d'una presentació en Power Point en la 

pàgina web de l'ajuntament.  

NOVENA.- JURAT. 

Estarà format per 5 membres designats per la presidenta del mateix (la Regidora 

de Joventut) i realitzarà les funcions de secretari/a l'auxiliar de la Regidoria de Joventut.  

DÈCIMA.- DEVOLUCIÓ DE LES OBRES.  

Els dibuixos estaran a disposició dels concursants deu dies després de haver 

conclòs l'exposició, passant tots aquells que no siguen arreplegats a ser propietat de la 

Regidoria de Joventut.  

Transcorreguts quaranta dies a partir del fi de l'exposició els dibuixos passaran a 

disposició de l'Ajuntament.  

Les obres premiades seran propietat de l'Ajuntament.  

L'organització del Concurs no es farà responsable dels possibles danys que 

pogueren patir els originals presentats.  

Tot el no previst per les bases serà resolt pel Jurat.  

La participació en el Concurs suposarà l'acceptació de les bases.  

ONZENA.- CATEGORIES. 

 1a Categoria: 5t i 6t de Primària  

 2a Categoria: 1r i 2n d'E.S.O.  

 3a Categoria: 3r i 4t d'E.S.O.  

 Categoria especial: Centre ocupacional Ntra Sra de los Desamparados.  

DOTZENA.- PREMIS. 

- Premi absolut a la millor Targeta Nadalenca: Nintendo Switch amb videojoc i kit 

obsequie de la Regidoria de Joventut.  

- 1a Categoria: 5t i 6t de Primària 

o 1er. Premi: Tablet, auriculars sense fils i kit obsequie de la Regidoria de 

Joventut.  

o 2n. Premi: Smartwatch, cambra instantània i kit obsequie de la Regidoria de 

Joventut.  

o 3r Premi: E-book, Alexa/Google Nest i kit obsequie de la Regidoria de Joventut. 

-2a Categoria: 1r i 2n d'E.S.O.  
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o 1er. Premi: Tablet, auriculars sense fils i kit obsequie de la Regidoria de 

Joventut.  

o 2n. Premi: Smartwatch, cambra instantània i kit obsequie de la Regidoria de 

Joventut.  

o 3r Premi: E-book, Alexa/Google Nest i kit obsequie de la Regidoria de Joventut. 

- 3ª Categoria: 3r i 4t d'E.S.O.  

o 1er. Premi: Tablet, auriculars sense fils i kit obsequie de la Regidoria de 

Joventut. 

o 2n. Premi: Smartwatch, cambra instantània i kit obsequie de la Regidoria de 

Joventut.  

o 3r Premi: E-book, Alexa/Google Nest i kit obsequie de la Regidoria de Joventut. 

- Categoria especial: Centre ocupacional Ntra Sra de los Desamparados. El premi 

consistirà en 150€ en material escolar per al Centre.  

TRETZENA.- RECOLLIDA DE PREMIS. 

Les persones que hagen sigut seleccionades com a guanyadores en les diferents 

categories signaran un vaig rebre com a justificant d'haver rebut el premi corresponent. 

En el cas de menors, seran els pares, mares o tutors legals els qui el signen. 

CATORZENA.- FINANCIACIÓ. 

El finançament dels premis consta de 2.500,00€ amb imputació a la partida 

pressupostària: 2022-10-3370-48005. 
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