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Setmana Santa Tarragona
BASES DEL XIII CONCURS DE DIBUIX SOBRE 
LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA 2014

L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, amb la col·laboració de la 
Conselleria d’Ensenyament de l’Excm. Ajuntament de Tarragona, convoquen el XIII Concurs 
de DIBUIX,  de tema lliure relacionat amb la Setmana Santa de Tarragona, d’acord amb les 
següents bases:

Participants : Podran participar de forma individual, tots els alumnes matriculats en els centres 
de la Ciutat de Tarragona, i centres adscrits, en les següents categories:

  1r. Cicle  de Primària.                    1r.  Cicle d’E.S.O.   
  2n. Cicle de Primària.                    2n. Cicle d’E.S.O.
  3r. Cicle de Primària.             Categoria especial 
    
Forma: Els treballs seran inèdits;  podran utilitzar la tècnica  de lliure elecció; presentació en 
el format que serà facilitat per l’organització. Es faran constar  al revers  les següents dades: 
Nom i cognoms. Cicle i curs. Col·legi. 

També una relació, en full a banda, dels treballs presentats on hi consti: Nom i cognoms. Cicle 
i curs. Col·legi.

Selecció: Els col·legis participants procediran a realitzar una selecció prèvia de tots els treballs 
realitzats pels seus alumnes, i només podran  presentar  4 treballs per categoria.

Lloc de presentació:  El treballs seleccionats es podran lliurar fins al dia 16 de maig de 2014, 
per les tardes, a la seu de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa (carrer Les Coques, 
1-C), agrupats per categories.

Premis : Es concediran tres premis individuals per categoria, consistents en una placa i material 
educatiu i obsequis de les entitats col·laboradores. Tots els finalistes tindran obsequi per la 
seva participació. 

Jurat: Estarà format per l’Agrupació, que el presidirà; per un professor de Belles Arts i un 
representant de la Conselleria d’Ensenyament.
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La decisió del jurat serà inapel·lable i cap premi  quedarà desert. Els participants accepten 
d’antuvi aquestes bases.
 
Els treballs premiats passaran a ésser propietat de l’Agrupació, reservant-se el dret a 
publicar-los, si es creu convenient.

Es farà un exposició amb els treballs guardonats i també s’inclouran alguns dibuixos més a 
valoració del jurat. 

El veredicte del jurat es comunicarà als centres.

La data i lloc de lliurament dels premis, així com la data i el lloc de l’exposició, es farà saber 
pels mateixos mitjans.

Podeu consultar les bases del concurs a la web de l’Agrupació: 

www.ssantatarragona.org

Podeu, també, demanar a través del següent correu electrònic, les làmines que us calguin:

info@ssantatarragona.org

Oferim a les escoles material audiovisual, com a font d’inspiració (ho podeu demanar per 
correu electrònic).

La Junta de l’AASS de Tarragona.

Tarragona, març 2014.


