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

Desembre 2022. Lema: MOBILITAT SOSTENIBLE

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 a alumnes de Primària de la província de Castelló, amb el

lema per a aquesta la seva cinquena edició: MOBILITAT SOSTENIBLE.

Vocalia de Biblioteca, Cultura i Formació del CTAC

C. Ensenyança 4, 12001 Castelló

964 72 35 34 / cultura@ctac.es



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 faça referència al
lema de la convocatòria: MOBILITAT SOSTENIBLE. El dibuix es presentarà en
una fulla de paper de format A4.

Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, coneguts com a ODS,
de les Nacions Unides  està aconseguir que les ciutats i comunitats siguen
sostenibles i  colaborar  en els  esforços contra el  canvi climàtic i  els  seus
efectes, dos aspectes en els que influeix considerablement la mobilitat i el
transport.  Els  xiquets  i  xiquetes  tenen  molt  a dir  en  aquest  punt:  què
entenen per mobilitat sostenible, com se la imaginen o els agradaria que
fos, o en quina mesura la mobilitat i transport del futur poden influir en el
disseny de les nostres ciutats.

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 5é o 6é de primària.

De tots  els  dibuixos presentats,  el  jurat seleccionarà 5 finalistes en cada
categoria, d’entre els quals s’elegiran dos guanyadors per categoria. Els
dibuixos premiats es publicaran a El Periódico Mediterráneo i  El Periódico
del Azulejo. 
Els premis per al primer i segon guardó a cada una de les tres categories
seran:

- Primer Premi consistent en un xec regal de 100 euros per la compra
de material escolar i un lot de llibres.  
- Segon Premi consistent en un xec regal de 50 euros per la compra
de material escolar i un lot de llibres.  

També s’atorgarà una menció  i  premi  al  centre  que presente  la  millor
proposta docent per plantejar aquesta activitat entre els seus alumnes, a
més que els centres educatius amb alumnes amb un primer premi rebran
un diploma de reconeixement, un lot de llibres sobre arquitectura per al



fons  de  la  seua  biblioteca  i  una  subscripció  anual  a  El  Periódico
Mediterráneo i El Periódico del Azulejo.

4. Els  treballs  candidats  al  premi es  faran arribar  fins  al  dimecres 14 de
desembre  de 2022,  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 dels premis es compondrà per quatre perso-
nes: un representant del Col.legi d’Arquitectes, un representant de El Perió-
dico Mediterráneo/El Periódico del Azulejo i dues personalitats de recone-
gut prestigi a 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  de  premis  serà  el  dimarts  3  de  gener  de  2022,  havent-se
publicat  els  resultats  del  concurs  anteriorment  mitjançant  El  Periódico
Mediterráneo i  al  web  de  El  Periódico  del  Azulejo.  Aquest  mateix  dia
s’inaugurarà  l’exposició  amb  tots  els  dibuixos  presentats,  que  es  podrà
visitar durant tot el mes de gener al Col.legi d’Arquitectes de Castelló.

7. La participació en el concurs comporta l’autorització expressa per a la
difusió d’imatges 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.

8. Per identificar perfectament tots els treballs, els dibuixos deuran portar la
següent informació al seu revers:
-  Si  és  el  centre  qui  envia  els  dibuixos,  cada  centre  s’encarregarà  de
numerar els dibuixos amb un codi que identifique el centre i adjuntar el
telèfon i  correu electrònic de contacte d’un professor   responsable del
concurs  que serà qui  identificarà quin dibuix correspon a cada alumne
amb els codis escrits a l’anvers de cada dibuix.
- Si el nen/nena presenta un dibuix per lliure, hi haurà de posar a l’anvers el
nom i dades de contacte (telèfon i e-mail) d’un dels seus pares.



9. La participació en el 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.


