
Dibuix:    
Categoria 1 (de P3 a P5)   
Primer premi:  placa + lot material de dibuix 
Segon premi:  placa + material de dibuix  
Tercer premi: placa + llibre

Categoria 2 (1r i 2n)   
Primer premi:  placa + lot material de dibuix 
Segon premi:  placa + material de dibuix 
Tercer premi: placa + llibre

Categoria 3 (3r i 4t)    
Primer premi:  placa + lot material de dibuix 
Segon premi:  placa + material de dibuix 
Tercer premi: placa + llibre

Categoria 4 (5è i 6è)  
Primer premi:  placa + lot material de dibuix 
Segon premi:  placa + material de dibuix 
Tercer premi: placa + llibre

El jurat podrà declarar desert algun dels premis, 
si així es considera oportú.
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PREMIS Més informació a:



Podran participar-hi tots els infants que tinguin matrícula en 
alguna de les tres escoles del municipi o amb empadrona-
ment al municipi.

El TEMA de la modalitat de dibuix serà: 
LES FESTES MAJORS
La tècnica utilitzada és LLIURE (colors, pintura, collage) i 
s’hauran de presentar en foli blanc en format DIN A4 ver-
tical o horitzontal.

Cada participant podrà aportar a la Mostra una obra com 
a màxim.

L’obra no podrà anar signada i anirà identificada pel darre-
ra (Nom i cognoms del/a participant, curs, adreça i telèfon 
de contacte) o identificada pels centres educatius a partir 
d’un llistat d’alumnes participants i amb el número corres-
ponent de l’alumnat i el segell del centre educatiu al darrera.

Les obres es lliuraran a l’escola on està matriculat l’alumnat. 
Els infants amb empadronament però que no cursin estudis 
al municipi, poden lliurar-les a l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

El termini d’admissió de les obres finalitza el dia 16 de de-
sembre de 2022, a les 16.30 h.

Tots els primers premis quedaran en poder del Servei de 
Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. 

L’exposició de totes les obres presentades es farà per dife-
rents espais de la Casa de Cultura Mas Catarro, a l’avinguda 
de Mas Catarro, s/n de Santa Margarida i els Monjos. La 
Mostra s’obrirà al públic el dia 13 de gener a les 19 h amb 
un acte d’inauguració. El veredicte del jurat i l’acte de 
lliurament de premis, es farà el dia 27 de gener a les 19 h 
i l’exposició restarà oberta fins al 3 de febrer. 

L’horari d’obertura de l’exposició serà dilluns de 18 a 21 h, 
de dimarts a divendres de les 15 a les 21 h i com a excep-
ció s’obrirà el diumenge 15 de gener de 10.30 a 13.30 h. 

Totes les obres presentades podran ser reproduïdes per 
l’organització en suports gràfics, audiovisuals o de xarxes 
socials, sempre citant l’autoria.

El jurat qualificador estarà format per persones del món de 
l’art, la cultura i l’educació. El seu veredicte serà inapel·lable.

L’organització de la Mostra posarà el màxim zel en el tracta-
ment de les obres rebudes. No es fa, però, responsable de 
la integritat de les obres davant de danys fortuïts o involun-
taris. Així com es reserva el dret de no admetre obres que 
no responguin a algun dels requisits establerts per a cada 
modalitat.

La participació a la Mostra suposa l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no recollit en aquestes 
bases serà resolt pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos.

Categoria 1: 
infants que cursen de P3 a P5

Categoria 2: 
infants que cursen 1r i 2n de primària

Categoria 3: 
infants que cursen 3r i 4t de primària

Categoria 4: 
infants que cursen de 5è i 6è de 
primària
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7a MOSTRA ARTÍSTICA Infantil 
SANT RAIMON DE PENYAFORT

L’Ajuntament de 
Santa Margarida i 
els Monjos organitza 
la Mostra Artística 
INFANTIL Sant 
Raimon de Penyafort 
que comprèn la 
modalitat de dibuix, 
repartida en quatre 
categories:
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