
Bases 

CONCURS DE DIBUIX V FIRA DE LA 

SAL 

“UNA MIRADA A SES SALINES” 

 

 

En motiu de la V Fira de la Sal 2021, s’organitza el concurs de dibuix “UNA 

MIRADA A SES SALINES” amb l’objectiu que els més petits puguin expressar 

de manera artística la seua visió de ses Salines, l’entorn, la fauna, la flora i 

el que ha representat al llarg dels segles la indústria de la sal. 

1. Participants: tots els infants del municipi que cursin qualsevol curs 

d’infantil o primària (de P3 a 6è de primària) 

2. Categories: n’hi haurà tres: 

—Petits, alumnes de P3, P4 i P5 

—Mitjans, alumnes de 1r, 2n i 3r de primària 

—Grans, alumnes de 4t, 5è i 6è de primària 

3. Obres: un màxim d’un dibuix per participant. 

4. Tema: ses Salines, dibuixos que plasmin l’entorn del Parc Natural amb la 

flora i fauna i tot l’entorn amb la diversitat, així com l’extracció de sal i les 

feines que s’hi duen a terme. 

5. Com participar: els dibuixos es presentaran a l’Oficina d’Informació 

Turística Platja d’en Bossa (ctra. Platja d’en Bossa, s/n, amb horari de dilluns 

a diumenge de 9.00 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h) abans del 28 d’octubre, 

amb les dades de l’autor/a, nom, edat, adreça postal, escola on va i un 

número de telèfon en el revers del dibuix. 

6. Tècniques: es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, 

retoladors, ceres, etc.) sempre adaptada al format DIN-A4 i que s’adjunta 

com a annex. 



7. Jurat: estarà format per membres de les entitats organitzadores i 

col·laboradores. 

8. Veredicte: es farà públic el dia 29 d’octubre i es donarà a conèixer a 

través dels mitjans habituals. Els autors guardonats hauran d’assistir 

personalment al lliurament del premi el dia 30 d’octubre, a l’acte de la plaça 

de Sant Jordi de ses Salines. 

9. Premis: s’establiran tres premis per categoria. Consistiran en: 

Petits, 1r premi: rellotge Smartwatch Xiaomi Mi Watch 

Mitjans, 1r premi: Nintendo Switch RED&BLUE V1.1 

Grans, 1r premi: patinet elèctric Xiaomi Mi 

I vals de 100 € i de 60 € per al 2n i 3r premi de cada una de les categories, 

en targetes regal bescanviables a qualsevol dels establiments La Sirena. 

10. Exposició: tots els dibuixos s’exposaran durant la Fira de la Sal al porxo 

de l’església de Sant Jordi. 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes 

bases. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per 

l’organització. L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pot utilitzar els 

dibuixos per publicar-los o exposar-los, sempre sense lucre. 




