IX Concurs de Dibuix
‘‘Quan jo sigui paleontòleg/loga.... ‘‘
Amb motiu de l’aniversari del museu, i malgrat la situació marcada per la Covid-19, l’Institut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont torna a convocar el concurs de dibuix infantil i
juvenil “Quan jo sigui paleontòleg/loga...” que es regirà d’acord amb les següents bases:
BASES DEL CONCURS
Participants: La participació és oberta a nens i nenes fins als 12 anys i en tres categories:
1a Categoria: fins a 5 anys
2a Categoria: de 6 a 8 anys
3a Categoria: de 9 a 12 anys
Tema: Enguany el tema del concurs és Els boscos dels dinosaures. Tots sabem que els
dinosaures són els animals preferits del nostre públic infantil, però aquest any volem, no
només pinteu dinosaures, sinó que pinteu també el paisatge on vivien. Moltes vegades es diu
que els paleontòlegs i les paleontòlogues són com viatgers del temps perquè amb la recerca
son capaços de conèixer com era el paisatge i la fauna de fa milions d’anys.
I tu? T’atreveixes a imaginar on vivien els dinosaures? Com era aquest paisatge? Recorda que
els dinosaures només vivien a la terra, els que volaven i el que vivien al mar no eren
dinosaures, eren rèptils voladors o marins, per tant ja et donem una pista sobre on vivien,
ara et toca a tu imaginar si eren boscos espessos amb arbres immensos, si vivien a prop del
mar o de llacs, si preferien viure a dalt de les muntanyes...
Format: El format haurà de ser en DIN A4. La tècnica serà lliure. Si el dibuix té un títol, aquest
es pot incloure en el mateix dibuix o escriure’s al darrere. En tots els treballs, en la part del
darrere del dibuix, hi ha de constar el nom i cognoms de l’autor/a, telèfon o correu electrònic
de contacte i edat. Cada participant podrà presentar només 1 treball.
Termini de lliurament: Els treballs es poden fer arribar al Museu de l’ICP des del dia 4
d’octubre fins a les 14h de l’11 d’octubre de 2020. Amb motiu de la pandèmia, enguany el
dibuix s’haurà de fer a casa i portar-lo al mateix museu o enviar-lo al correu museu@icp.cat.
Exposició: Els treballs presentats s’exposaran al Facebook de l’ICP.
Premis: Els premis es lliuraran durant la Setmana de la Ciència, el dia 20 de novembre de 2020
a les 18h al Museu de l’ICP. S’atorgaran tres premis per categoria: al millor dibuix científic, al
dibuix més creatiu i al dibuix més popular. Els premis consistiran en productes promocionals
de la botiga del museu. Si la situació de la pandèmia no permetés fer l’acte de lliurament de
premis, es pensarà en una alternativa.
Els premis es podran declarar deserts en cas que el Jurat cregui que cap de les obres
presentades no assoleix la qualitat mínima necessària.

Jurat: Un jurat format per investigadors i tècnics de l’ICP determinarà els guanyadors de
les categories de dibuix científic i creatiu. Els guanyadors de la categoria popular seran
escollits per votació oberta entre el 5 i l’11 de novembre a través del nostre Facebook:
http://www.facebook.es/ICP.MCrusafont.
Sobre les obres: Els autors dels dibuixos cedeixen la propietat dels mateixos a l’Institut Català
de Paleontologia Miquel Crusafont, qui en qualsevol ús que en pugui fer citarà sempre
l’autoria de cada obra.
La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases

