Felicidari Burjassot 2017
Bases del concurs de dibuix
1. Bases
–

–
–
–

El dibuix ha de reflectir un moment, un lloc o una cosa que fa feliç (en el dia a dia) el
iaio, la iaia o la persona major entrevistada. La tècnica de dibuix és oberta i es valorarà
l’originalitat de la tècnica com també del concepte de la il·lustració.
El dibuix ha d’estar inserit dins el requadre donat en l’última pàgina del quadernet
desplegable.
Cal que completen les seues dades personals i escolars.
Cal que completen la frase començada per «La felicitat és...». Aquest eslògan serà el
títol del dibuix i ha de ser en valencià. Es valorarà que no continga errades gramaticals
o ortogràfiques. Per això, els mestres poden ajudar a revisar i a recomanar les formes
adequades en cada cas.

2. Data de presentació
El termini màxim per a lliurar els dibuixos finals (última pàgina del quadernet) és el 4 de
novembre. Podem vindre a replegar-los si ens feu saber que ja els teniu a les dades de
contacte que figuren més avall.
3. Premis
Premi primer: Es triaran els 365 millors i aquests eixiran publicats (un per dia) al calendari
virtual de la pàgina web felicidari.burjassot.org amb la indicació expressa del nom i
cognoms del seu autor. Els guanyadors i les guanyadores rebran un diploma reconeixent el
seu treball.
Premi segon: Els dotze més bons (d’entre els 365) es publicaran en un calendari format
paper que distribuirem a les escoles de Burjassot.
Tots els xiquets premiats rebran un diploma de participació i reconeixement que s’entregarà
en un acte ple de sorpreses. Convideu les famílies, especialment la gent major que haja
ajudat el xiquet o la xiqueta en aquest projecte.
4. Altra informació
Com que la intenció de la campanya és crear llaços intergenercionals entre menuts i més
majors, la campanya es difondrà pels centres de dia amb persones majors de Burjassot,
com també residències de gent gran radicades al municipi, per mitjà d’exposicions i
trobades amb les escoles que ho desitgen. És per això que si els xiquets conserven els
seus quadernets podrien exposar-se, entre altra mena d’activitats.
5. Contacte
Poseu-vos en contacte amb AVIVA Burjassot si teniu cap mena de dubte.
AVIVA Burjassot
Xavier Benavent
A/e: aviva@ayto-burjassot.es
Tel.: 666469273

