
 

 
REGIDORIA D’EDUCACIÓ 
| Concurs de dibuix 
"POSTAL NADALENCA 2022" 
BASES 
1.- Participants: Podran participar-hi totes aquelles persones que estiguen escolaritzades en el municipi 
de la Vila Joiosa o, de no estar-ho, estiguen empadronades al municipi de la Vila Joiosa. 
2.- Temàtica: La temàtica serà l’ambient de germanor i familiaritat que representa l’època del nadal més 
en enllà de la festivitat religiosa. 
3.- Categories: 

o Categoria A: Infantil 2 - 5 anys. 
o Categoria B: 1r-2n Primària. 
o Categoria C: 3r-4t Primària. 
o Categoria D: 5é-6é Primària. 
o Categoria E: ESO. 
o Categoria F: Educació Especial. 
o Categoria G: Batxillerat. 

 
4.- Format: Els treballs han de ser inèdits. Sols s'admetran els presentats a la planilla que acompanya 
estes bases i que respecten l'espai marcat. La tècnica serà lliure, preferiblement a color. 
Cada participant podrà presentar un màxim d’una proposta. 
 
5.- Presentació dels treballs: Els treballs 'han de presentar en la planilla que acompanya estes bases fins 
el 15 de desembre a la biblioteca pública municipal de la Vila Joiosa. Dins del possible, les postals 
rebudes s’exposaran a la planta baixa de la Biblioteca. 
 
5°.-Jurat: El jurat serà nomenat per la regidoria d’educació de la Vila Joiosa i el seu veredicte serà 
inapel·lable. 
Qualsevol qüestió en la interpretació d'estes bases serà resolta pel jurat. 
 
7°.- Premis: S'establix un premi per cada categoria, que consistirà en la impressió del treball guanyador 
per ser repartit com a felicitació nadalenca municipal, a més de material escolar per valor de 50 €. Els 
convocants donaran a conéixer els premiats a través de via telefònica al número que aparega a la 
inscripció, així com també de forma pública a través de mitjans de comunicació i xarxes socials. 
 
Podrà quedar deserta una categoria si així ho determina el jurat.  
 
8°.- Lliurament de premis: Es comunicarà als premiats després de la resolució del premi. 
9°.- Acceptació de les bases: La participació en el concurs implica l'acceptació íntegra de les bases del 
concurs. 
Nom i cognoms: 
Centre educatiu: 
Nom pare/ mare / tutor:  
DNI: 
Telèfon   
Categoria: A          B         C        D       E       F       G 

 


