
II CONCURS DE DIBUIX 

SANT JORDI 2021 

 

Bases del concurs 

L’Ajuntament de Cànoves i Samalús organitza el II concurs de dibuix per Sant Jordi amb 

l’objectiu de fer una activitat adreçada a tota la població. 

1. Temàtica 

Dibuixos relacionats amb Sant Jordi. 

 

2. Participants 

Poden participar les persones empadronades a Cànoves i Samalús, els alumnes 

de la Petita Estelada i l’Estelada. 

 

3. Categories 

Hi ha 6 categories dividides en les següents franges d’edat: 

Minis: 0 a 3 anys 

Petits: 4 a 8 anys 

Mitjans: 9 a 13 anys 

Joves: 14 a 30 anys 

Grans: 31 a 65 anys 

Veterans: + 65 anys 

 

4. Tècniques 

Els dibuixos es poden fer amb qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, 

retoladors, ceres, collage, il·lustració digital, ...) i s’han de presentar en format 

DIN A4 i en posició horitzontal. Cal posar nom i cognoms, edat i telèfon a la part 

de darrera del dibuix. 

 

5. Nombre d’obres 

Només s’acceptarà una obra per participant. 

 

6. Termini de presentació 

Els dibuixos es poden presentar de tres maneres: 

- Enviant una foto per WhatsApp al 610 63 89 95 

- Escanejant el dibuix i enviant-lo a santjordi20cis@gmail.com 

- Portant el dibuix a les Oficines de l’Ajuntament (fins el 16 d’abril) 

Data límit per presentació: 18 d’abril de 2021. 

 

 



 

 

 

7. Jurat 

Format per un membre de l’escola bressol, per un altre de l’escola, per la 

presidenta de l’AFA l’Estelada, per una representant del Galliner i per una 

professora i veïna de Samalús. 

 

8. Veredicte 

Els guanyadors de cada categoria es donaran a conèixer a les xarxes socials el dia 

23 d’abril. Ens posarem en contacte amb els guanyadors per fer entrega del xec 

regal. 

 

9. Premis 

Hi haurà un premi per a cada categoria, que consistirà en un xec regal de 30€, de 

la llibreria Compàs de Cardedeu. 

 

10. Exposició 

Tots els dibuixos presentats s’exposaran el dia de Sant Jordi a la Plaça Sant Muç. 

 

 

 

 


