
 

 

 

BASES 
 
1. PARTICIPANTS: Alumnat del “C.P. Divina Aurora” 
de Beneixama. 
 

2. TEMÀTICA: El tema d’aquest concurs seran les 
Festes de Moros i Cristians.  
 

3.CATEGORIES: 
a. Infantil de 4 anys, i Infantil de 5 anys. 
b. Primer, Segon i Tercer de Primària. 
c. Quart, Cinqué i Sisé de Primària. 
 

4. MODALITAT: Tècnica Lliure. No seran admesos els 
treballs realitzats amb ordinador. 
 
5. FORMAT: Cartolina DIN A4, es podran presentar un 
màxim de dos treballs per alumne. 
 

6. PRESENTACIÓ: Les obres 
seran lliurades personalment en el C.P. Divina Aurora 
de Beneixama des de la publicació de les presents 
bases fins al dia 17 de febrer de 2017. 
 
7. IDENTIFICACIÓ: Cada participant identificarà amb 
un “lema” cadascun dels seus treballs, 
“lema” que figurarà al dors junt amb la categoria per a 
la qual es presenta. 
 
8. EXPOSICIÓ: Amb totes les obres presentades es 
realitzarà una exposició en la sala de les antigues 
escoles.  
 

9. JURAT: El jurat estarà format per cinc membres, 
els noms dels quals no es farà públic fins que no 
s’hagen seleccionat les obres guanyadores. 
 

10. LLIURAMENT: El lliurament es farà públic el dia 4 
de març en la Plaça de la Torre, abans de l’Acte de les 
Ambaixades, interpretades per les xiquets i xiquetes 
de l’escola. 
 
11. PREMIS: Es premiarà un dibuix per curs. El premi 
consistirà en un val que es podrà canviar per material 
escolar.  
 

NOTES 
• Hi hauran 3 dibuixos seleccionats per categoria que 
seran publicats en la Revista de Festes 2017. 
Les obres seleccionades quedaran en poder de 
l’ajuntament. 
• Qualsevol assumpte no reflectit en les presents 
Bases, serà resolt pel Jurat. 
• La participació en el concurs, suposa l’acceptació de 
les presents Bases en la seua totalitat. 
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