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BASES DEL 4rt CONCURS DE DIBUIX CANICALDES 
 
ADREÇAT A: 
Tots els nens i nenes de les escoles de Caldes de Malavella des de p-3 fins a 6è. 
 
TEMA: 
El tema és el CANICALDES: el dia dels gossos a Caldes de Malavella. 
 
TÈCNICA: 
Es pot emprar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·les, llapis, ceres, retoladors...) 
 
PRESENTACIÓ: 
Els dibuixos s’han de presentar en una làmina de dibuix A4. Al revers hi ha de constar amb lletra 
majúscula i llegible: el nom i cognom de l’autor, edat, curs i classe, escola i telèfon de contacte. 
 
DATA D’ENTREGA i EXPOSICIÓ PÚBLICA: 
• Els nens hauran d’entregar el dibuix a la seva tutora abans del 22 de gener 
• L’escola haurà de presentar els dibuixos finalistes de cada classe a UETUS VETERINARIS el dia 22 

de gener. 
• Els dibuixos finalistes estaran exposats a la Biblioteca Municipal i seran sotmesos a votació 

popular del 26 de gener al 6 de febrer. 
 
JURAT: 
El jurat estarà format per dues parts: 
 -escola: a l’escola es farà la tria del millor dibuix de cada classe, segons el criteri que cada 
centre decideixi (votació dels alumnes, selecció de la mestra, jurat format per alumnes d’un altre 
curs...). L’organització es reserva el dret de proposar un jurat extern entès en la matèria per fer tria 
en cas de que la selecció no s’hagi fet a l’escola. 
 -jurat popular: els millors dibuixos de cada classe seran exposats a la Biblioteca Municipal. 
Allà cada dibuix tindrà associat un color verd, vermell o blau (segons el rang d’edat de l’autor) i un 
número. Es votaran les següents categories: 
 - Categoria CARTELL (el millor dibuix per fer de cartell de CANICALDES) 
 - Categoria PETITS (P-3 fins P-5) 
 - Categoria MITJANS (1er fins 3er) 
 - Categoria GRANS (4rt fins 6è) 
 
Es valoraran els següents aspectes: 

a. que el dibuix faci referència a alguna de les activitats del Canicaldes (canicross, gimcana canina, 
desfilada canina, exhibicions de gossos de rescat i d’agility, el dinar popular). 

b. La qualitat artística del dibuix (tenint en compte curs escolar i edat dels infants), claredat del 
dibuix, colors, presentació i elaboració. 

c. Originalitat 
 

PREMIS: 
Tots els participants opten a dos premis: 
-Guanyador cartell canicaldes 2016 (el dibuix servirà per elaborar el cartell d’aquest any). 
-Guanyador del millor dibuix de la categoria PETITS, MITJANS o GRANS: un lot de 15 entrades 
infantils que els permetrà visitar el Zoo gratuïtament durant tot el 2016. El valor del lot és de 
179,25€. Està completament prohibida la reventa d’aquestes entrades. 
 
Publicació dels guanyadors: 
- el guanyador del cartell es publicarà a www.canicaldes.com el dia 6 de febrer. 
- els guanyadors de les altres tres categories es comunicaran el dia de lliurament de premis (6 de 
març), i a partir del dia 7 de març també ho publicarem a la web. 
 
Lliurament de premis: 
 Els premis es lliuraran durant el dia de la Fira de la Terra diumenge 6 de Març a les 17h al 
recinte del CANICALDES 
 


