
CONCURS DE DIBUIX I REDACCIÓ 
 

APIMA CEIP ES PUIG     Curs 2020-2021 

 
Qui hi pot participar?  
Tots els alumnes del CEIP Es Puig.  
 
Quines categories hi ha?  
 
Dibuix: 
Els alumnes d’infantil i primer cicle de primària (1r i 2n) 
poden participar en el concurs de dibuix. 
 
Redacció:  
Els alumnes de segon i tercer cicle de primària (3er, 4rt, 
5è i 6è) poden participar en el concurs de redacció.  
 
La participació tant en el concurs de dibuix com en el de 
redacció és per cursos (un premi per curs). 
 
I com ha de ser, el dibuix o la redacció? 
Els dibuixos han de fer-se en un foli DIN A4 i amb 
tècnica lliure. 
 
 Les redaccions han de ser d’una extensió mínima d'un 
foli i màxima de tres.  
 
 

Sobre quin tema? 
Enguany, tant els dibuixos com les redaccions han de 
versar sobre el tema de: 

Fins quan es poden presentar? Com? 
Els dibuixos i les redaccions s’han d’entregar al tutor o 
tutora del curs FINS AL 30 D’ABRIL, que els farà arribar 
a la Junta Directiva de l’APIMA.  
 
S’ha d’escriure, darrere el full:  

 
� El nom i els llinatges.  
� L’edat. 
� El curs. 

 
Quins premis hi ha? 

Dibuix  
Infantil Un premi per a cada curs  
1r cicle / primària Un premi per a cada curs  
Redacció 
2n cicle / primària Un premi per a cada curs 
3r cicle / primària Un premi per a cada curs 
 
 
 
 



I el jurat? 
El jurat estarà format per membres de l’APIMA. El jurat 
decidirà sobre qualsevol aspecte o incidència que no 
prevegin les bases. 
 
Què es valorarà?  

Es valorarà, dels dibuixos i les redaccions:  
 
- Que siguin creatius. 
- Que siguin originals. 
- Que siguin inèdits (no copiats). 
- Que siguin fets per l’infant. 
- Que s’hi hagi aplicat esforç. 
- Que siguin correctes, sense faltes d’ortografia i 

ben presentats.  
 

Entrega dels premis 
Els guanyadors es donaran a conèixer al mes de maig. 
Els premis es lliuraran durant el mes de juny, HI HAURÀ 
UN DETALL PER A TOTS ELS PARTICIPANTS. Els 
originals dels dibuixos i les redaccions es podran recollir 
al centre o bé contactant amb l’APIMA.  
 
 
 
 
 
 

Animau a participar els vostres fills i filles!  
APIMA CEIP Es Puig 
A/e: apimaespuig@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/pages/Apima-Es-Puig 

 
Premiats del concursos del curs passat 

DIBUIX 
 

Infantil 
 

Quart A (3 anys) 
Felip Palou 

 
Quart B (3 anys) 

Miquel Bover 
 

Cinquè (4 anys) 
Alex Díez 

 
Sisè (5 anys) 

Denzel Arratia 
 

Primària 
 

Primer 
Mariona Plaza 

 
Segon 

María Suau 

REDACCIÓ 
 

Tercer  
Michelle García 

 
Quart  

Daniel Socias 
 

Cinquè A 
Abril Aireyu 

 
Cinquè B 

Laura Socias 
 

Sisè A 
Jairo García 

 
Sisè B 

Aurora Fuster 
 
 
 
 

 
 
 
 


