Amb motiu de l’onzè aniversari del museu, 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 Tamarro insperatus, una nova espècie de dinosaure carnívor
que s’ha trobat a la Conca Dellà (Sant Romà d’Abella, Pallars Jussà). A partir de les restes fòssils
trobades en una excavació l’any 2003, s’ha pogut determinar que es tracta d’un petit dinosaure
amb plomes pertanyent al grup dels troodòntids –dinosaures carronyaires o depredadors de
petits rèptils, mamífers o insectes– molt comú a Amèrica del Nord i Àsia però desconegut fins
ara a Europa.
Per a saber més sobre aquest dinosaure, pots visitar la pàgina web següent:
https://www.icp.cat/index.php/es/sala-de-premsa-5/noticies-icp/item/3110-tamarro-noudinosaure-carnivor-pirineus-mcd-icp
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, a la part del darrere del
dibuix, hi ha de constar el nom i cognoms de l’autor, un telèfon o correu electrònic de contacte
i l’edat. Cada participant podrà presentar només un treball.
Termini de lliurament:
Els treballs es poden entregar al Museu de l’ICP des del dia 1 d’octubre fins a les 14h del 10
d’octubre de 2021. El dibuix es podrà realitzar a casa o bé al mateix museu, que farà jornada de
portes obertes el dia 3 d’octubre.
Exposició: Els treballs presentats s’exposaran al Facebook de l’ICP.

Premis:
Els premis es lliuraran durant la Setmana de la Ciència, el dia 19 de novembre de 2021 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.
Jurat:
Un jurat format per personal investigador i tècnic de l’ICP determinarà els dibuixos guanyadors
de les categories científica i creativa. Els dibuixos guanyadors de la categoria popular seran
escollits per votació oberta entre el 1 i el 7 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 al concurs implica l’acceptació de les bases.

