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BASES DEL I CONCURS DE DIBUIX I PINTURA
“AMB TU SUMEM”

PRESENTACIÓ
Associació SUMEM convida a nens i nenes d'infantil, primària i educació
especial a participar al primer concurs de dibuix i pintura “AMB TU SUMEM”.
Aquest concurs contempla 2 (DUES) categories, segons la posició/guardó dels
participants.
OBJECTIU
Estimular i motivar l'expressió artística dels participants en el nivell inicial i
primari.
CAPÍTOL I
DELS PARTICIPANTS
L'accés és totalment lliure, (integrador i inclusiu), per a tots els nens(es) dels
nivells educatius d'infantil, primària i (educació especial sense límit d'edat),
tinguin o no alguna discapacitat. Estiguin cursant la seva formació en algun
centre d'educació dins del municipi de L'Hospitalet de Llobregat, (Barcelona).
CAPíTOL II
DE LA TÈCNICA
Totalment lliure. Es pot emprar qualsevol tipus de tècnica, (plomissols,
llapis, crayoles, aquarel·les, ceres, temperes, etc.). En una grandària de
fulla DIN A4, sense marc ni maquetació. Hauran de ser originals i no haver estat
presentats a cap altre concurs. Els treballs es presentaran indicant el nom de
l'autor, edat, curs al qual pertanyen i centre educatiu en la part posterior del
treball, juntament amb el text explicatiu que el nen(a) desitgi transmetre.
CAPÍTOL III
DEL TEMA
El tema és “AMB TU SUMEM”, per a això el nen(a) haurà d'emergir les seves
idees, vivències, història, que serveixin per a relatar com viu la discapacitat en
primera persona, o com la percep en el cas de qualsevol altre supòsit, com en el
d'algun
familiar,
veí,
amic
o
company
de
classe.
No es busca un dibuix “perfecte”, és desitjable una interpretació lliure sense
prejudicis ni ajudes d'adults per a la seva creació. Es premia la “autenticitat” de
la història que el participant vol explicar amb el seu dibuix. (La meva àvia és
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sordmuda i per això li dibuixem o ella ens mostra amb dibuixos el que vol; quan
estic cansada, el meu oncle em deixa muntar-me amb ell a la seva cadira de
rodes i em porta damunt de les seves cames, el meu papa no veu i li vàrem
regalar un rellotge pel seu aniversari que li diu l'hora prement un botó).
CAPÍTOL IV
DELS PREMIS PER CATEGORIA
Existeixen 2 (DUES) categories, segons la posició/guardó dels participants.
1 PRIMER PREMI
Dotat amb:
• Un pack WonderBox d'experiència familiar, amb allotjament en règim de pensió
completa en hotel, un cap de setmana, per al guanyador i els seus familiars
(pares i germans/es).
• El dibuix del guanyador d'aquest Primer Premi serà utilitzat com a nova imatge
corporativa de la nostra associació, sent el logo de Associació SUMEM,
apareixent en tot el material de l'associació, pàgina web, xarxes socials i
papereria, i formant part activa dels valors a promocionar i defensar pel nostre
col·lectiu, fent especial èmfasi en l'accessibilitat universal de les persones.
• Un diploma de la seva participació en el concurs, nomenant-li guanyador(a) de
l'esdeveniment.
12 PREMIS
Dotats amb:
• Un diploma per a cadascun dels 12 participants premiats.
• El dibuix de cadascun d'aquests premiats, formarà part del “Calendari Solidari
2022” que anualment l’Associació SUMEM edita, promociona i difon a través de
mitjans telemàtics i físicament per mitjà dels seus socis i empreses
col·laboradores, canviant any rere any la imatge i el missatge a transmetre. Cada
dibuix serà assignat a un mes de l'any 2022, detallant al peu de cada dibuix, el
nom del seu autor i un petit relat de la història que vol explicar el nen(a).
RESTA
DE
PARTICIPANTS
La resta dels dibuixos presentats, juntament amb els 13 guanyadors de primera
i segona categoria, seran exposats en un mural commemoratiu, que s'exposarà
en la pàgina web i en les xarxes socials de l'associació. No deixant cap dibuix en
l'oblit. Perquè… amb tu sumem. Perque… “AMB EL TU SUMEM”.
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CAPÍTOL V
DEL LLIURAMENT DE PREMIS
Associació SUMEM, notificarà als 13 guardonats del concurs comunicant-lo a
través del/s centres educatius, i es realitzarà el lliurament de premis als
guanyadors en un acte públic en la Plaça de l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat el dia 13 de juny de 2021, durant l'esdeveniment de la MARXA PER
L’ACCESSIBILITAT, que se celebrarà de 12.00 a 14.00
h.
NOTES:
Els treballs es lliuraran del 31 de maig al 7 de juny de 2021.
El Jurat estarà representat per la Junta Directiva de Associació SUMEM.
La propietat intel·lectual dels treballs serà cedida en favor d’Associació SUMEM.
Els treballs seran difosos en mitjans telemàtics i xarxes socials, per a això no es
publicaran fotografies del menor en cap cas, tret que els pares o tutor legal ho
autoritzin de manera expressa. L'única informació pública que es pretén difondre,
és el nom del participant, la seva edat i el centre educatiu al qual pertany.
La participació implicarà l'acceptació d'aquestes bases, qualsevol incompliment
de les bases declararà el treball com a nul.

