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Dibuix de Carolina Recalde  (escola Scala Dei de Barcelona), guanyadora del concurs de dibuix ‘el país a 

l’escola’ 2021-2022. 



 

 

 

 

Benvolgudes escoles 

 

Amb l’edició d’enguany, sumem un altre curs als més de 40 anys d’ensenyament de 

sardanes en escoles d’arreu del país. Us donem les gràcies per la vostra fidelitat i interès 

i més aquest any que la campanya ha fet un canvi substancial. Gràcies! 

Fa pocs anys vam incorporar un concurs de dibuix entre tots els alumnes participants per 

aprofundir en el coneixement de la sardana i així poder-la treballar dins un altre àmbit 

com són les arts plàstiques. Aquesta iniciativa ha arrelat gràcies a les escoles i a la 

Fundació Carulla i a la revista Cavall Fort. 

A continuació us detallem les característiques del concurs ‘dibuixa el teu país a  l’escola’. 

No és pas obligat participar-hi, però el concebem comptant que serà del vostre agrat i 

per això us animem a participar-hi. 

 A mesura que s’apropi la cloenda, rebreu més informació sobre la trobada final que 

celebrarem el divendres  5 de maig al Pla de la Catedral de Barcelona. En cas de pluja, 

tindrem un lloc cobert.   

 

Tingueu la data ben present, esperem els vostres dibuixos i us esperem a la cloenda! 

 

 

 

 

 

Imma Pujol i Pratdesaba 

Responsable d’ensenyament de la CSC 

 

 

 

 

 



 

 

 

Concurs de dibuix  

‘dibuixa el teu país a l’escola’ 

 

Bases 

Els participants han de ser alumnes dels cursos de les escoles inscrites a la campanya, i 

que actualment cursen estudis de primer a sisè de primària. 

Només s’admetrà un dibuix per alumne. 

Els dibuixos hauran de presentar-se tots junts en un sol enviament per escola o  a través 

del monitor que us els recollirà i entregarà a la Confederació Sardanista de Catalunya si 

en té disponibilitat. Els mestres també ens els poden fer arribar personalment. 

El jurat valorarà la qualitat en relació a l’edat-curs de l’alumne i la relació amb el món de 

la sardana i/o la cobla que mostri el dibuix. 

Es poden dibuixar en blanc i negre o en color i emprant diferents tècniques (retoladors, 

llapis, ceres...), dins l’horari escolar o bé com a deures a casa. 

Important: És condició que en alguna part del dibuix hi figuri el text ‘el país a l’escola’ amb 

lletra de l’alumne (vegeu dibuix de portada com a mostra) 

Els originals hauran de presentar-se dibuixats a la fitxa que s’envia adjuntada en aquestes 

bases, juntament amb el nom de l’alumne, la classe i l’escola, en tamany DIN a4. 

 

 Jurat 

El dibuix premiat s’escollirà per un jurat format per una representació dels membres de 

junta de la Confederació Sardanista de Catalunya que els valoraran i en faran la tria fins a 

escollir-ne el guanyador. La selecció tindrà lloc a la seu de la Confederació Sardanista de 

Catalunya (c. Pou de la Figuera, 15. 08003 de Barcelona) a finals d’abril de 2023. 

 El premi es comunicarà a l’escola de l’alumne guanyador abans de la cloenda (5 de maig 

de 2023) per tal que el centre estigui informat (amb el compromís de no comunicar-ho a 

l’alumnat) i es farà públic a la resta de centres durant l’acte de cloenda. 

 L’escola haurà de mantenir la discreció que un/a alumne/ seu/a ha obtingut el premi.  

 

 



 

 

 

 

Premis 

L’alumne/a guanyador/a rebrà una subscripció gratuïta a la revista Cavall Fort gentilesa 

d’edicions Cavall Fort durant 4 mesos. El dibuix original serà emmarcat i obsequiat a 

l’alumne/a guanyador/a i entregat el dia de la cloenda. 

L’alumne/a guanyador/a rebrà un lot de llibres gentilesa de la Fundació Carulla i l’escola 

de l’alumne, rebrà un altre lot. 

El dibuix guanyador serà la il·lustració de portada del dossier de la campanya ‘el país a 

l’escola’ 2023-2024.  

Terminis 

Les escoles poden presentar els originals a través del seu monitor, per correu postal o a 

través de missatger a la seu de la Confederació Sardanista de Catalunya: carrer Pou de la 

Figuera, 15 (08003 Barcelona) en un mateix sobre, a l’atenció del Departament 

d’ensenyament abans del divendres 21 d’abril de 2023.  

Caldrà comunicar a l’adreça ensenyament@confsardanista.cat la voluntat del centre de 

participar al concurs.  

Un cop es rebin els dibuixos, la CSC avisarà l’escola de la rebuda dels dibuixos per tal 

d’assegurar que entren al concurs. 

Com s’ha dit però, les escoles podeu parlar amb el vostre monitor per tal que reculli els 

dibuixos del grup/escola (en cas que per dates, li sigui possible) i ens els faci arribar 

personalment. 

Per a més informació, no dubteu a dirigir-vos al departament d’Ensenyament de la 

Confederació Sardanista de Catalunya. 

 

Barcelona, febrer de 2023 

 

Amb la col·laboració de 

  


