
CONCURS DE DIBUIX ESCOLAR 2023

PINTEM 
L’EUROPA 
QUE VOLEM!

Bases del concurs



PARTICIPANTS

El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases.

L’alumnat de 5é i 6é d’Educació Primària de la Comunitat Valenciana.

Cada col legi podrà presentar al concurs almenys un dibuix col laboratiu per cada 
grup de 5é i 6é.

TÈCNICA

TEMA

El tema és PINTEM L’EUROPA QUE VOLEM, per commemorar el 9 de maig com a 
Dia d’Europa.  

PRESENTACIÓ

Al revers del dibuix es farà constar l’autoria i  les dades del col·legi, incloent el nom  
grup i curs al qual pertany el dibuix. 

El termini per a presentar els dibuixos finalitzarà el dimecres 5 
d'abril. El centre escolar enviarà el dibuix o dibuixos per correu certificat dins d'un 
sobre, indicant per fora el lema "Concurs pintem l'Europa que volem", a: 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
Sotssecretaria 

Servei de Coordinació de Fons Europeus – ESC. 5 Desp. B097 Av. de Campanar, 32 
46015 VALÈNCIA

Els dibuixos poden emprar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·les, llapis, ceres, pintura al 
tremp, etc.) sempre que s’adapten a la grandària estàndard DIN-A3, en suport  de 
paper o cartolina.



També caldrà enviar al correu electrònic nextgenerationeu_edu@gva.es 
amb data límit el 5 d’abril de 2023, amb l’assumpte “Concurs Pintem l’Europa 
que volem”: 

La participació en el concurs comporta l’autorització expressa per a la difusió 
d’imatges i/o fotografies dels premiats i de les premiades, encara que siguen 
menors d’edat, i els seus dibuixos, a través de la premsa o altres mitjans, amb la sola 
intenció de promocionar la Unió Europea. 

En el cas de resultar premiat un dibuix s’haurà d’acompanyar d’una autorització 
de participació dels menors en l’acte de lliurament de premis, segons el document 
que s’hi adjunta.

EXPOSICIÓ DELS DIBUIXOS

Del 24 d’abril al 2 de maig de 2023, s’exposaran els dibuixos presentats al corredor 
vidrat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, 32 de 
València. 

JURAT

El jurat es reunirà el 26 d’abril i estarà format per 4 persones: un/una docent 
de Primària, un/una docent de Dibuix, una persona en representació de 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una persona en representació de 
la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

• El dibuix o dibuixos escanejats en format PDF o JPG indicant en el nom 
de l’arxiu i l’autoria.

•  Les dades del col legi que el presenta (nom, localitat i codi de centre).

mailto: nextgenerationeu_edu@gva.es


El dia 28 d'abril es faran públics els dibuixos premiats i els finalistes. Aquesta 
informació es difondrà a través de la web de la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport i de la pàgina web dels Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic i es notificarà per correu electrònic als centres que hagen 
obtingut alguna distinció. 

La decisió del  jurat serà inapel lable. 

LLIURAMENT DELS PREMIS

Els guardons es lliuraran el 9 de maig, Dia d’Europa, a la ciutat d'Alacant, en el lloc 
que oportunament s’indicarà a través de la pàgina web de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport i de la pàgina web dels Fons Europeus de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

GUARDONS

Els col legis guardonats amb el primer, segon i tercer premi rebran un diploma en què 
es farà constar, tant la seua participació al concurs com el guardó aconseguit i un 
conjunt de regals promocionals i marxandatge amb l’emblema de la Unió Europea 
per tots els alumnes del grup premiat.  

 Els 7 finalistes restants, així com els seus col legis, rebran un diploma en què es farà 
constar, tant la seua participació al concurs com el guardó aconseguit com a finalista. 

ELS DIBUIXOS

Els 3 dibuixos premiats, així com els 7 finalistes, restaran en propietat de la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic perquè puguen ser utilitzats, si s’estima oportú, en 
campanyes publicitàries dels Fons Europeus a la Comunitat Valenciana en què s’hi 
especificarà els autors o autores.  



Els 3 dibuixos premiats, així com els 7 finalistes, seran difosos a través de la pàgina 
web dels Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i a la pàgina 
web “Europe Direct Comunitat Valenciana”. 

Tots els dibuixos i el procés del concurs es difondrà tant a la pàgina web de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com a la pàgina web dels Fons Europeus de 
la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

DEVOLUCIÓ

Els dibuixos que no hagen sigut premiats es podran recollir a partir del 10 de maig i fins 
al 9 de juny de 2023, ambdós inclosos, a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, 
Plaça Nàpols i Sicília, 10-3a, València (Servei Suport Tècnic). 

ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases així com el criteri 
de l’organització en la resolució de qualsevol qüestió no prevista en les bases. 

El concurs de dibuix escolar “PINTEM L’EUROPA QUE VOLEM” està 
organitzat conjuntament per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i per la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic amb la col·laboració de “Europe Direct 
Comunitat Valenciana”. 

Aquesta activitat serà susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través 
del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
i del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 



AUTORITZACIÓ 

Sr./Sra. ____________________________________________________, com a pare, mare o 

representant legal de _____________________________________________, l’autoritze a participar 

en l’acte de lliurament de premis del concurs de dibuix escolar «PINTEM L’EUROPA QUE 

VOLEM» i per això n’accepte las bases. 

_______________________, _____ de ___________________ de  2023

Signatura:

AUTORIZACIÓN

Sr. /Sra. ___________________________________________________________,  como padre, 

madre o representante legal de _____________________________________________,  le autorizo 

a participar en el acto de entrega de premios del concurso de dibujo escolar «PINTEM 

L’EUROPA QUE VOLEM» y por ello acepto las bases del mismo.  

_______________________, _____ de ___________________ de  2023

Firma: 






