
 

 

2n Concurs Infantil 

 

 El Carnaval en vinyetes: L’Arrivo 

 

La Biblioteca Joan Oliva i Milà de Vilanova i la Geltrú convoca el 2n concurs infantil 
Dibuixa la Festa, que dedica la segona edició al Carnaval, amb el títol: El Carnaval en 
vinyetes: L’Arrivo.  

L’objectiu del concurs és: 

 fomentar la creació artística entre els nens i nenes de 1r a 6è de Primària.  
 aprofundir en el coneixement dels elements propis del Carnaval de Vilanova i 

fer-ne difusió. 

 

Bases del Concurs 

 

1. El tema del concurs és L’Arrivo. A partir del 8 de gener, en el bloc Fora del 
prestatge de la biblioteca Joan Oliva i Milà, hi podreu trobar informació sobre el 
tema del concurs. 
 

2. Els nens i nenes participants hauran de dibuixar tres vinyetes i portar-les a la 
biblioteca Joan Oliva i Milà dins del termini establert. 
 

3. El lliurament dels còmics començarà el 15 de gener de 2020 i finalitzarà el 5 
de febrer de 2020 (ambdós inclosos). 
 

4. Cadascun dels nens i nenes que participin en el concurs només podran presentar 
un còmic, que haurà de ser una obra original i inèdita. 
 

5. Poden participar en el concurs tots els nens i nenes de 1r a 6è de Primària. 
 

6. Els còmics hauran de presentar-se sobre cartolina o paper blanc de 21 x 10 cm. 
La biblioteca en farà arribar a tots els centres escolars de Primària de Vilanova i 
la Geltrú. 
 

7. Els participants hauran de lliurar el còmic amb les seves dades personals al dors: 
nom i cognoms, telèfon, escola, curs i, si en té, correu electrònic. 



 
8. El concurs reconeixerà: 

 
 6 guanyadors infantils (un per 

cadascun dels cursos de 1r a 6è 
de Primària). 

 6 biblioteques escolars 
guanyadores (les corresponents 
als centres escolars en què 
estiguin escolaritzats els 6 
guanyadors infantils). 

 
9. Premis: 

 
 1 lot de llibres per a cadascun dels 6 guanyadors infantils (un per cadascun 

dels cursos de 1r a 6è de Primària). 
 1 lot de llibres per a cada biblioteca escolar dels centres educatius on estiguin 

escolaritzats els 6 guanyadors infantils. 
 

10. El veredicte es farà públic el dia 14 de febrer de 2020 a través del web, 
facebook, twitter i del bloc de la biblioteca 
(http://www.vilanova.cat/blog/joanoliva/). Els còmics guanyadors es publicaran 
en el bloc Fora del prestatge, de la biblioteca Joan Oliva i Milà. 
 

11. El jurat està format per Albert de Arias i Beatriz Rojas (professors de l’EMAiD, 
Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú) i per Carme Parrillas i 
Eva Solé (treballadores de la biblioteca Joan Oliva i Milà). 
 

12. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 29 de febrer de 2020, a la sala infantil 
de la Joan Oliva, en finalitzar l’Hora del conte.  
 

13. Una selecció de les obres participants seran exposades a la biblioteca Joan 
Oliva i Milà entre el 18 de febrer de 2020 i el 9 de març de 2020 (ambdós 
inclosos). 
 

14. Els còmics podran ser recollits a la biblioteca Joan Oliva i Milà entre el 13 i el 23 
de març de 2020. 
 
Els còmics que no siguin recollits durant aquest període de temps seran 
inutilitzats. 
 

15. Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes bases el resoldrà la biblioteca 
Joan Oliva i Milà. 
 

16. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 


