
                 

 

 

 

 

Concurs Escolar de Dibuix 
per alumnes de Primària de la província de Castelló 

 

 

 

2019 | LA PLAÇA 
 

 

 

 
 

 

 

 



                 

 

El Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, amb el suport de El 

Periódico Mediterráneo i El Periódico del Azulejo, convoquen el Concurs 

Escolar de Dibuixos per alumnes de Primària de la província de Castelló, 

amb el lema per aquesta segona edició:      LA PLAÇA. 

 

L’objectiu d’aquest concurs és despertar l’interès de les futures 

generacions per l’arquitectura i l’urbanisme d’una manera estimulant i 

creativa, a la vegada que s’introdueix la veu dels més menuts en el 

disseny dels espais de les nostres ciutats. 

 

BASES DEL CONCURS: 

 

1. Podran participar tots els alumnes d’Educació Primària matriculats en 

centres de la província de Castelló. 

 

2. Per a poder participar en el concurs cada alumne podrà presentar un 

dibuix original, amb qualsevol material o tècnica, i que faci referència al 

lema de la convocatòria: LA PLAÇA o l’espai públic. El dibuix es 

presentarà en una fulla de paper de format A4 horitzontal. 

 

3. PREMIS:  

S’estableixen tres categories per avaluar els treballs: 

- Categoria A: alumnes matriculats a 1r o 2n de primària. 

- Categoria B: alumnes matriculats a 3r o 4t de primària. 

- Categoria C: alumnes matriculats a 5è o 6è de primària. 

De tots els dibuixos presentats, el jurat seleccionarà els 5 finalistes de 

cada categoria, d’entre els quals s’elegiran dos guanyadors per 

categoria. Els dibuixos premiats es publicaran a El Periódico.  

Els premis per al primer i segon guardó a cada una de les tres categories 

seran: 

- Primer Premi consistent en un xec regal de 150 euros per la 

compra de material escolar i un joc LEGO Architecture.   

- Segon Premi consistent en un xec regal de 50 euros per la 

compra de material escolar i un joc LEGO Architecture.   

Els centres educatius amb alumnes guardonats amb un primer premi 

rebran un diploma de reconeixement, un lot de llibres sobre arquitectura 

per al fons de la seva biblioteca i una subscripció anual a El Periódico 

Mediterráneo. 

 

4. Els treballs candidats al premi es faran arribar abans del dilluns 9 de 

desembre de 2019, a la següent direcció postal: Carrer Ensenyança 4, 

12001 Castelló de la Plana amb el nom “Concurs Escolar de Dibuix”. 

 



                 

 

5. El jurat per a la concessió del premis es compondrà per quatre 

persones: un representant del Col·legi d’Arquitectes, un representant de 

El Periódico Mediterráneo/El Periódico del Azulejo i dues personalitats de 

reconegut prestigi de l’àmbit acadèmic, cultural i institucional de la 

província de Castelló. La composició del jurat no es farà pública fins a la 

concessió del premi. 

 

6. L’entrega dels premis serà el 3 de gener de 2020, havent-se publicat 

els resultats del concurs anteriorment mitjançant El Periódico 

Mediterráneo i al web de El Periódico del Azulejo. Eixe mateix dia 

s’inaugurarà l’exposició amb els dibuixos finalistes, que es podrà visitar 

durant tot el mes de gener al Col·legi Territorial d’Arquitectes de 

Castelló. 

 

7. La participació al concurs comporta l’autorització expressa per a la 

difusió d’imatges i/o fotografies dels premiats i dels seus dibuixos, 

mitjançant la premsa o altres mitjans, amb l’única intenció de 

promocionar l’arquitectura. Els treballs presentats passaran a ser 

propietat del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, qui els utilitzarà 

per a la seua exposició o altres finalitats que considere convenients en la 

promoció de l’arquitectura. Els dibuixos podran ser retirats a partir de l’1 

de febrer en l’administració del Col·legi Territorial d’Arquitectes de 

Castelló 

 

8. Per identificar perfectament tots els treballs, els dibuixos deuran portar 

la següent informació al seu revers: 

Nom del nen/de la nena 

Edat del nen/de la nena 

Curs i centre al que es troba matriculat el nen/la nena 

Dades de contacte (del pare/de la mare o del centre educatiu) 

 

9. La participació al concurs implica l’acceptació de totes i cada una 

de les presents bases, així com el criteri dels organitzadors en la resolució 

de qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.       

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

Vocalia de Biblioteca, Cultura i Formació del CTAC 

C. Ensenyança 4, 12001 Castelló 

964 72 35 35 / cultura@ctac.es 

 

 

 


