
 

 

BASES I CONCURS DE DIBUIX  I PINTURA DIA DE LA DONA CENTRE CÍVIC LA SEDETA 

ORGANITZACIÓ: CASAL INFANTIL LA SEDETA I ESPAI JOVE LA SEDETA 

1. PARTICIPANTS:  

Categoria infantil: Infants de 3 a 11 anys (primària)  

Categoria juvenil: 12 a 16 anys (secundària)  

2. TÈCNICA: Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, 

ceres…, etc.) sempre que s’adapti al format de paper de cartolina senzill en DIN-A 4.  

 

3. TEMA: “ Una dona important a les nostres vides” en motiu del 8 de Març, Dia 

Internacional de la Dona Treballadora.  

 

4. PRESENTACIÓ: El revers del dibuix anirà signat amb el nom i cognoms de l’infant o 

jove. El dibuix s’ha d’entregar dins d’un sobre tancat, amb les següents dades:  

 

Nom de l’autor: 

Edat Curs escolar:  

Telèfon:  

Adreça electrònica del pare/mare/tutor:  

Escola: 

 

Els dibuixos es poden presentar a la consergeria de l’escala A del centre cívic la Sedeta 

en horari d’obertura del centre. 

Horari del centre: de dilluns a divendres de 8.30 a 22 h i dissabte de 9h a 14 h i de 16 a 

21 h.  Adreça: C/Sicília, 321 

 

Període d’entrega: Del 12/02/2018 al 7/03/2018  

 

5. JURAT  

Isabel Feliu i Fabra: Professora de dibuix i pintura, llicenciada en Belles Arts i coordinadora 

de l’Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta.  

Mònica Torralba Fernàndez:  Tècnica d’infància i dona del districte de Gràcia, tota la vida 

ha estat en contacte amb el món de l’educació en el lleure.  

Itziar Díez i Pons: Voluntària com a cap de l’Agrupament escolta Ramon Llull del barri de 

Gràcia, estudiant d’Humanitats  i monitora del Casal Infantil de la Sedeta. 

 



 

 

Sònia Rincón Martín: Voluntària com a cap de l’Agrupament  Jaume I del Coll del districte 

de Gràcia, graduada en Comunicació i Indústries Culturals per la UB i dinamitzadora de 

l’espai jove la Sedeta.  

La decisió del jurat es farà pública el Dimarts dia 20 de Març a la sala d’actes del centre 

cívic la Sedeta en un acte a les 18.30h de la tarda, just després de finalitzar l’espectacle 

familiar que es realitzarà en motiu del dia de la dona.  

6. PREMIS: Donarem tres premis guanyadors per cada categoria  

 “Original, Divertit i Tendre” 

2 categories infantils 3 a 7 anys i 8 a 12 anys 

1 categories juvenil 12 a 16 anys 

 

7. ELS DIBUIXOS:  

Els dibuixos guanyadors quedaran exposats a la pàgina web del centre cívic a l’apartat de 

casal infantil i espai jove.  

Tots els dibuixos es retornaran als autors/es i es podran passar a recollir pel casal infantil a 

la tercera planta del centre cívic en horari de 17:30h a 19h de Dilluns a Divendres.  

8. EXPOSICIÓ: Amb tots els dibuixos rebuts es farà una exposició pública al centre cívic 

(espai per confirmar) del 12/03/2018 al 23/03/2018.  


