BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A LA DECORACIÓ I EL RÈTOL DEL
“BANC DE L’AMISTAT” DEL COL.LEGI SANT GABRIEL DE TORROELLA DE
MONTGRÍ.

1 Objecte del concurs.
El present concurs té com a objectiu la selecció d’una proposta per a decorar un
banc com a “banc de l’amistat” i posar-hi un rètol identificatiu al pati del Col·legi
Sant Gabriel.
L’AMPA volem fomentar la participació de les famílies en una activitat tant
altruista que ha estat promoguda pels mateixos alumnes i per això oferim la
nostra col·laboració proposant al Col·legi fer un concurs per a triar la idea més
encertada.

2 Participants.
Podrà participar en aquest concurs qualsevol alumne del Col·legi Sant Gabriel
de Torroella de Montgrí dels cursos de primària i secundària.

3 Premis guanyador finalista i semifinalistes.
S’estableixen les següents categories:
Un semifinalista de cicle inicial de primària.
Un semifinalista de cicle mitjà de primària.
Un semifinalista de cicle superior de primària.
Un semifinalista de secundària.
Un guanyador absolut pel disseny finalista seleccionat pel jurat, d’entre tots els
semifinalistes.
S’estableixen premis per a totes les categories. L’alumne autor del disseny més
votat esdevindrà el finalista i com a guanyador del concurs podrà ser el primer a
triar el premi d’entre els següents:





1 viatge en Nautilus per a quatre persones (mateixa família).
A triar entre 1 hora de pista de tennis per a dues persones o bé 1 hora de
piscina per a quatre persones al Càmping Les Medes.
1 partida de minigolf per a 3/5 persones (mateixa família) o bé un val per a
dues persones al minigolf i llits elàstics al Montplà.
1 classe de paddle surf per a dos alumnes i dos acompanyants amb Eoliskite.

Un cop el finalista hagi triat, la resta de premis s’atorgaran als semifinalistes
restants.

4 Forma de presentació de les propostes.
Cada proposta haurà d’incloure un únic disseny inèdit i original, treballat amb
ajuda de la família.
La presentació es farà en format PAPER.
Haurà de presentar-se tancat dins un sobre amb el número de llista de classe i
el curs escrit a fora. Les llistes les tindran en custòdia els professors
corresponents.

5 Lloc i termini de presentació.
Les propostes s’hauran de presentar als professors corresponents del Col·legi
Sant Gabriel de Torroella de Montgrí fins el 17 de Maig de 2021.
Un cop recollides, les propostes seran lliurades a membres de l’AMPA per a la
seva valoració i primera selecció.

6 Votació Pàgina Web i Jurat.
Un Jurat, composat pels membres de l’AMPA, farà una primera tria d’entre totes
les propostes, escollint-ne dues de cada etapa educativa i cicle. D’aquestes vuit
propostes resultants, es farà una votació online, mitjançant la web del Col·legi,
per seleccionar el disseny guanyador que es durà a terme finalment.
El jurat tindrà capacitat d’interpretar les bases i la resolució de totes les
qüestions que es poguessin produir amb motiu del concurs.

7 Criteris de valoració.
Els valors artístics, simbòlics i la capacitat de representació i de comunicació del
rètol i de la decoració del banc seran els aspectes determinants per escollir la
proposta guanyadora.
El jurat actuarà amb total independència i determinarà la proposta guanyadora
en funció dels criteris de valoració:




Capacitat de representar els valors i personalitat del Col·legi Sant
Gabriel de Torroella de Montgrí.
Mostrar la col·laboració i implicació de les famílies amb el Col·legi.

8 Resolució del concurs i publicitat.
La resolució del concurs es farà pública a secretaria i a la pàgina web del
Col·legi a partir del 24 de maig de 2021.
Es notificarà dita resolució al guanyador finalista i se li farà entrega del premi,
una vegada aportada la documentació que li sigui referida respecte al disseny.
També s’entregaran els premis als semifinalistes.

9 Acceptació de les bases.
La participació en aquest concurs implica, per part dels concursants, el
coneixement i acceptació de les presents bases.

A Torroella de Montgrí, a 12 d’abril de 2021.
Junta de l’AMPA del Col·legi Sant Gabriel.

