ESBORREM
EL DOLOR
INFANTIL
III CONCURS DE DIBUIX

Treu el dolor. Posa-hi color!
La Càtedra del Dolor Infantil URV-FG convoca el III Concurs de dibuix Esborrem el dolor infantil i convida els
i les alumnes de primària, 1er i 2on de secundària i d'educació especial de les escoles públiques,
concertades i privades del Camp de Tarragona a participar-hi dibuixant maneres de superar el dolor.
Entre totes i tots podem esborrar-lo!
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BASES

PREMIS

TERMINIS

1. Els dibuixos s'han de presentar a través del
centre docent corresponent. No s’acceptaran
dibuixos que es presentin per altres vies.
2. El concurs té quatre categories.
Primera categoria: 1r, 2n i 3r de primària.
Segona categoria: 4rt, 5è i 6è de primària.
Tercera categoria: 1r i 2n d'ESO (secundària)
Quarta categoria: Educació especial.
3. Cada escola podrà presentar un màxim de
dotze dibuixos, tres per a cada categoria. Els
centres docents són els responsables de triar
els dibuixos que volen presentar al concurs.
4. Els dibuixos han de ser fets individualment i
nomès s’admetrà un dibuix per alumn@.
5. La temàtica dels dibuixos és: què m'ajuda
quan tinc dolor?
6. Els dibuixos poden ser a un o diversos colors.
No poden incloure textos: només les paraules
“dolor infantil” podrien tenir-hi cabuda.
7. Els centres docents interessats a participar
han de confirmar que prendran part al
certamen per e-mail a
concurs_esborrardolor@urv.cat

8. El dibuix s’ha de presentar en un full
normalitzat que els centres poden descarregar
aquí. Els dibuixos que no s’ajustin a aquesta
norma no seran admesos.
9. Cap premi quedarà desert. Els centres
participants guanyadors rebran confirmació via
correu electrònic a principis de juny de 2020.
10. Els dibuixos premiats serviran per a il·lustrar
el calendari de l'any 2021 que editarà la Càtedra
de Dolor Infantil URV-FG per continuar amb la
campanya de sensibilització sobre el problema
del dolor crònic infantil i finançar la recerca.

DESCARREGA
> full per fer els dibuixos
> fitxa de participació

L’elecció dels dibuixos guanyadors es realitzarà
en dues fases:
Primera fase: el jurat, format pels membres de
la Càtedra de Dolor Infantil URV –Fundación
Grünenthal, escolliran els vuit millors dibuixos
de cada categoria valorant tant el simbolisme
com la qualitat de l’expressió artística.
Segona fase: aquests dibuixos seran exposats a
votació popular a través de les xarxes socials de
la Càtedra de Dolor Infantil, tant Facebook
(@algos.catedra), com Instagram
(@dolorinfantil). Els dibuixos que obtinguin més
“m’agrada” seran els guanyadors (primer, segon
i tercer premi) de cada categoria.
El veredicte del jurat és inapel·lable, i el fet de
participar en el concurs comporta l’acceptació
d’aquestes bases.
S'atorguen 12 premis: 4 primers, 4 segons i 4
tercers. Els premis individuals consisteixen en
un lot de productes d'ús escolar donat per
Milan, que d'aquesta manera col·labora amb el
concurs.
Els centres participants que obtinguin un guardó
individual també opten a premi:
Per 1 o 2 alumnes premiats: 100€
Per 3 alumnes premiats: 200€
Per 4 alumnes premiats: 600€
Aquest import serà ingressat en una targeta
regal a nom de l’escola participant.

1. Els centres docents interessats a participar
han de confirmar que prendran part al certamen
per correu electrònic a l'adreça:
concurs_esborrardolor@urv.cat
2. Un cop fets els dibuixos amb el full
normalitzat, els centres docents han d’enviar
els treballs i la fitxa de participació segellada
corresponent a cada dibuix per correu postal
certificat a:
Departament de Comunicació
Càtedra de Dolor Infantil
Edifici Ventura i Gasol, Planta 4, Seminari 2
Crta. de Valls s/n - 43007 Tarragona
3. L'enviament s'ha de fer abans del dia 31 de
maig i el sobre ha d'indicar, juntament amb
l'adreça: "Tema: Concurs de dibuix - Esborrem el
dolor infantil".
4. El lliurament dels premis es durà a terme
després de les vacances d'estiu del 2020.

