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CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ
El Concurs es divideix en 4 categories:

1a  Categoria - Alumnes de 3r i 4t d’Educació Primària (8-9 anys)

2a  Categoria - Alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària (10-11 anys)

3a  Categoria - Alumnes de 1r i 2n d’ESO (12-13 anys)
4a  Categoria - Participants de (més de 13 anys)

BASES

• El dibuix que es presenta a concurs ha de fer referència al tema. Dibuixos amb altres referències 

no podran optar al premi.

• És molt important que especifiquis el missatge que vols transmetre amb el dibuix.

• Cal fer el dibuix a la plantilla que adjuntem (mida Din A4), emplenant les dades que es demanen.

• Hi ha un primer premi per categoria per a cada bisbat i un accèssit als altres millors treballs

per categoria i bisbat. 

• A cada participant del Concurs Bíblic de Dibuix se l’obsequiarà amb un premi de participació.

• Els dibuixos quedaran en propietat del Concurs Bíblic.

• Seguiu les instruccions generals de lliurament de treballs. Opuscle  Presentació i participació.

• El veredicte del Jurat és inapel·lable, i es comunicarà directament als centres premiats i en el nostre web:

www.concursbiblic.com.

• El sol fet de concursar pressuposa l’acceptació total d’aquestes bases.

GUIA PER AL PROFESSORAT

• La modalitat de dibuix vol ser una forma d’expressar una experiència personal d’un fet o vivència bíblica que es comunica
amb el dibuix. Per això cal posar el títol del tema dibuixat, per saber què vol expressar el treball, la qual cosa és important
en la qualificació.

• Els dibuixos es valoren per:

a) La conformitat amb el tema tractat i el seu títol d) La presentació (color, netedat, ...)
b) L’originalitat de la composició e) Execució i qualitat del dibuix
c) El missatge que transmet

• Els dibuixos han de ser originals, mai copiats o calcats.

• Si voleu ens podeu indicar, segons la vostra consideració, els millors treballs presentats del vostre centre.

TEMA: LA PARÀBOLA DEL SEMBRADOR (Mc 4,1-20)

Entregar el text o el còmic de la paràbola a cada participant abans de començar el treball. 


