
CONCURS DE DIBUIX 

“L’Hospital del Futur” 

Bases 

1. Objectiu
L’objectiu del concurs és que els alumnes del

Baix Empordà mostrin com s’imaginen l’hospital del futur.

2. Format i dimensions
L’elecció del format i material utilitzat és lliure.

Les dimensions del treball presentat hauran de ser en mida A4

3. Categories
S’estableixen 5 categories:

1. Infantil (P3, P4 i P5)

2. Cicle inicial de primària (1r i 2n)

3. Cicle mitjà de primària (3r i 4t)

4. Cicle  superior de primària (5è i 6è)

5. Educació especial

4. Selecció, terminis i lliurament
Cada escola participant preseleccionarà una obra per cada classe.

La data límit de lliurament dels dibuixos és el 12 d’abril de 2019. 

Les obres originals s’hauran de fer arribar a Cristina Fernàndez 

(cfernandez@ssibe.cat). 

Caldrà identificar clarament en el dors el nom de l’escola, de l’alumne, 

curs i categoria participant. 

Es realitzarà una relació de finalistes amb les seves dades i que es pugui 

relacionar amb el seu dibuix. 

5. Premis
Les tres millors obres de cada categoria rebran un obsequi.

S'amplia el termini t a 30 d'abril de 2019. 



6. Jurat
La selecció de les obres i la concessió del premi l’efectuarà  el jurat que

es designi i la seva decisió serà inapel·lable.

7. Acte de lliurament
Els guanyadors es desvetllaran en un acte públic que es realitzarà al

Teatre La Gorga (Carrer de les Notaries, s/n. Palamós) el 28 de maig a

les 18h i on es convidarà als artistes de les obres finalistes, i a tots els

participants

8. Cessió de les obres guanyadores
Les obres finalistes i premiades es cediran en exclusiva a SSIBE, per tal

de fer ús en els seus mitjans de difusió habituals tals com intranet, web,

xarxes socials, exposicions, etc. Sempre es farà esment al concurs i la

seva autoria.

Palamós, 5 de febrer de 2019 




