Emmarcat en els actes i esdeveniments de
“Vilafant, vila educadora” que es fan
durant tot l’any, hem volgut fer partícips als i
les alumnes del nostre poble d’una tradició
tant arrelada com són les postals
nadalenques amb aquest concurs.

Bases 2013:
Participants: Hi pot participar qualsevol alumne de 5è i 6è de les escoles de Vilafant
Tema: NADAL, tot allò que representin aquestes festes per a vosaltres, la vostra família i
amics.
• Dibuix: L’obra ha d’ésser inèdita. S’ha de presentar en el model que se us facilitarà
a l’escola, dibuixat en el requadre tal i com s’hi especifica. Es pot emprar qualsevol
tècnica de dibuix i pintat excloent-hi el collage o qualsevol altre material enganxat. Es
recomanen colors vius.
• Poema: L’obra escrita ha d’ésser inèdita. Ha d’ésser un poema sense cap tipus de
restricció ni de mètrica ni de rima, amb una extensió aproximada de 30 a 80 paraules,
que s’emprarà com a missatge de la postal triada. S’ha de presentar amb títol, i imprès
en paper o bé escrit a mà amb lletra clara, en una sola cara.
Presentació: Presentar-ho a les escoles Sol i Vent o Les Mèlies abans del 29 de
novembre:
Les obres, tant dibuixada com escrita, han d’anar amb títol (que farà les funcions
de pseudònim)
Les escoles lliuraran el 2 de desembre a l’Ajuntament, en dos sobres separats les
obres dibuixades i les escrites. Un tercer sobre tancat, que obrirà el
jurat/organització, on hi haurà la relació, separada per cursos, de les obres escrites i
les dibuixades, amb els títols i l’autor/a corresponent.
Jurat: estarà format per un representant de l’AMPA Les Mèlies i un representant de
l’AMPA Sol i Vent, un representat de cada Centre educatiu participant i el Regidor
d’educació de l’Ajuntament de Vilafant.
Es reuniran a l’Ajuntament de Vilafant el dilluns 9 de desembre del 2013 a les 19:00h per a
deliberar.
Lliurament de premis: dimarts 10 de desembre del 2013 a les 18h a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Vilafant.
Exposició i publicació: Les postals i els poemes participants s’exposaran a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Vilafant del 10 de desembre del 2013 fins al 17 de gener de
2014.
Les postals i poemes guanyadors, un cop feta l’entrega de premis, es publicaran a la web
de l’Ajuntament de Vilafant (apartat “Vilafant, vila educadora”) i si és possible al següent
número de la revista Veïns.

Retorn de postals: Un cop finalitzada l’exposició, les postals no guanyadores seran
retornades a cada centre educatiu.
Premis: El jurat triarà les 2 millors postals i els 2 millors poemes d’entre els rebuts, i si
s’escau podrà declarar desert els segons premis
1r premi de dibuix i d’escrit: la postal i l’escrit s’imprimirà com a postal de Nadal
2013 de l’Ajuntament de Vilafant indicant el nom i escola del guanyador/a, es
lliurarà, a petició del guanyador/a, carnet gratuït per la piscina municipal de Vilafant
per a tota la temporada 2014 i un val de 50€ per l’Abacus.
2n premi de dibuix i d’escrit: es lliurarà, a petició del guanyador/a, carnet gratuït
per la piscina municipal de Vilafant per a tota la temporada 2014 i un val de 25€ per
l’Abacus.

