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II CONCURS DE DIBUIX PER AL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 

 

 

1. Convocatòria 

El pròxim dia 29 d’abril és el Dia Internacional de la Dansa. Ho celebrarem amb 

un festival de dansa a la sala de cultura, i per elaborar el cartell informatiu i el 

programa de mà necessitem la teva ajuda!  

 

 

2. Temàtica 

La temàtica del dibuix ha d’envoltar els conceptes de Dansa i Formentera, cerca 

l’originalitat i la creativitat de gran ventall de possibilitats que dóna l’amplitud 

de la temàtica. 

 

3. Bases 

 

 - Participants: Podrà participar tot l'alumnat de l'Escola Municipal de Música i 

Dansa de Formentera, podent presentar una sola proposta original per persona. 

 

 - Format: els dibuixos tindran una mida /format A4 (vertical o apaïsat) i hauran 

de ser lliurats en un sobre (també A4) amb les dades del participant: nom, edat, 

especialitat que cursi en el centre i telèfon de contacte. 

 

 És important tenir en compte que el format ha de ser apte per a reproduir-se, per 

tant, quedaran exclosos els treballs duts a terme a través de la tècnica del collage o 

similar. 
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 Els treballs originals es conservaran fins a la resolució del concurs, de manera 

que puguin ser requerits en el seu cas per a la celebració d'una exposició conjunta de 

totes les propostes. 

 

 

4. Termini i lloc de presentació 

 

 En termini de presentació serà del 14 al 31 de març, ambdós inclosos el dia. Fins 

aquest dia els projectes podran ser lliurats al respectiu tutor del cada alumne, el quin 

s'encarregarà de remetre-ho a l'equip directiu. La selecció del dibuix guanyador es farà 

entre els dies 4 i 6 d’abril. 

 

 

5. JURAT 

 

 Es seleccionarà un professor, un alumne (que no participi) i un membre de 

l'equip directiu per triar el dibuix guanyador. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

Es valorarà l'originalitat i l'adequació del nivell de la feina a l'edat de l'autor / a. 

 
	


