
 

 

 

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX 2011-12 “L’ESCOLA AL 
MERCAT” 
1. PARTICIPANTS 
Pot prendre part al concurs tot l’alumnat que hagi participat a l’activitat educativa del 
projecte “L’escola al mercat”. 

2. TEMA 
El dibuixos han de reflectir la visita al mercat i fomentar el consum de fruites, verdures i 
hortalisses. 
3. TÈCNICA 
Es pot emprar qualsevol tipus de tècnica (aquarel�les, llapis, ceres,retoladors, etc.). 
4. PRESENTACIÓ 
Els dibuixos s’han de presentar en una làmina de dibuix A4. Al revers hi ha de constar el 
nom i llinatges de l’autor (amb lletra majúscula i llegible), el centre educatiu i el curs.  
S’han d’entregar conjuntamente tots el de la mateixa classe dins un sobre i  s’han de 
presentar en el termini d’un mes des del dia de la visita al mercat , essent com a 
màxim 8 d’abril de 2013 a les 14h . 
 
LLOCS ON PRESENTAR-LOS:  
 
Ajuntament de Palma 
Àrea Delegada de Sanitat i Consum 
Plaça de Santa Eulàlia, 4a planta 
Palma 
 
O també a qualsevol de les oficines d’atenció a la ciutadania del Ajuntament de Palma (OAC): 
OAC AVINGUDES 
Av. de Gabriel Alomar, 18 (Ed. Avingudes) - CP 07006 - Tel. 971 225 900 
OAC CORT 
Plaça de Santa Eulàlia, 9, baixos (Ajuntament) - CP 07001 - Tel. 971 225 900 
OAC EL COLL D'EN RABASSA 
C. del Cardenal Rossell, 96, el Coll d'en Rabassa - CP 07007 - Tel. 971 265 522 
OAC PERE GARAU 
C. de Pere Llobera, 9, baixos - CP 07007 - Tel. 971 22 59 00 
OAC SANT AGUSTÍ 
C. de Margaluz, 30, Sant Agustí - CP 07015 - Tel. 971 708 733 
OAC SANT FERRAN 
Av. de Sant Ferran, 42 (Ed. Policia Local) - CP 07013 - Tel. 971 225 511 
OAC L'ARENAL 
Av. Amèrica, 11, l'Arenal - CP 07600 - Tel. 971 225 891 
OAC S'ESCORXADOR 
C. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (S'Escorxador) - CP 07010 - Tel. 971 201 362 
OAC SON FERRIOL 
Av. del Cid, 8, Son Ferriol - CP 07198 - Tel. 971 426 209 
OAC SON PACS 
Camí dels Reis, 400 (Son Pacs) - CP 07120 - Tel. 971 764800 

Els dibuixos han d’anar dins un sobre tancat on figurin les següents dades: 
PROJECTE “L’ESCOLA AL MERCAT” 
Nom del centre educatiu, curs i grup (aula) 
Mercat on s’ha fet l’activitat i data d’aquesta 
(Abans de tancar el sobre s’ha de comprovar que tots els dibuixos estan identificats amb el nom i llinatges 
decada infant, curs i centre educatiu) 



 
 
 

5. JURAT 
El jurat estarà format per membres representants de la Comissió “L’escola al mercat”. 
Aquest valorarà especialment els següents aspectes: 

 
a. Els objectius del projecte: 
_ Promoure els hàbits alimentaris saludables, i en especial, el consum del fruites, 
verdures i 
hortalisses. 
_ Dinamitzar i promocionar els mercats municipals. 

_ Promoure els hàbits de consum responsables: consum de productes locals i de 
temporada. 
 
b. La qualitat artística del dibuix, tenint en compte: 
-curs escolar i edat dels infants 
-claredat del dibuix 

-colors, presentació i elaboració 
-identificació del mercat, missatges del dibuix i igualtat de gènere 
-originalitat 
 
6. PREMIS 
En total es podran repartir fins a 20 premis ja que s’atorgarà un premi al millor dibuix de 
cada curs (3r, 4t, 5è i 6è) de cada mercat (l’Olivar, Pere Garau, Santa Catalina, el 
Camp Redó i Llevant). 
S’entregaran el dia de l’acte de cloenda de “L’escola al mercat”. 
 La data es comunicarà als centres educatius amb temps. 
 

7. DIPOSICIONS 
L’organització resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir i aquesta serà 
irrevocable. 
Els treballs premiats quedaran en propietat exclusiva del projecte “L’escola al mercat” i 
podran ser reproduïts per qualsevol de les institucions que l’integren, les quals en 
podran fer ús promocional, amb menció dels autors. 

L’organització del projecte queda facultada per a introduir-hi modificacions si hi ha 
alguna dificultat tècnica per a la seva impressió o per a introduir-hi algun text o logotip 
que no figuri  inicialment en aquestes bases. 
Si els dibuixos rebuts en alguna de les categories no reunissin  uns mínims, el jurat pot 
considerar deixar aquesta categoria deserta. 


