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Bases Concurs Dibuix Viu el Teatre amb l’escola temporada 22/23 

 

Requisits de Participació 

1. Poden participar alumnes de cicle infantil i de primària que hagin assistit amb la seva escola 

a un dels espectacles del Cicle Viu el Teatre amb l’escola del curs 2022/2023.  

2. El concurs se subdivideix en tres categories:  

(A) Primera categoria: P3, P4 i P5 de cicle infantil 

(B) Segona categoria: 1r, 2n i 3r curs de primària 

(C) Tercera categoria: 4t, 5è i 6è curs de primària 

3. Cada grup classe pot presentar 1 dibuix per alumne 

Dibuixos: 

1. S’han de realitzar en el full de dibuix que cal descarregar des de la web de Viu el Teatre, 

www.viuelteatre.com És recomanable que el full sigui el més blanc possible per a la qualitat 

dels colors. Cal emplenar totes les dades que es demanen i segellar-lo al centre docent. 

2. La temàtica del dibuix ha de fer referència a l’espectacle que l’alumne hagi assistit. 

3. Les escoles participants autoritzen a Viu el Teatre, organitzadors del concurs a fer la difusió 

que considerin en relació amb el desenvolupament del concurs i a publicar a la seva web i 

Mitjans digitals qualsevol dels dibuixos participants en el concurs. 

 Lliurament: 

1. Les escoles han de lliurar els dibuixos a Viu el Teatre, Passatge Toledo 11, 08014 Barcelona.  

Premis: 

2. Entre totes les escoles participants s’atorgarà 1 premi per categoria (3 premis en total). 

3. El premi per als alumnes guanyadors consisteix en un diploma i un pack de 2 entrades per 

anar a veure un espectacle al teatre Romea la temporada 23/24  

4. El premi per a les escoles consisteix en un taller d’arts escèniques de 60 minuts de durada 

que es realitzarà a la seva escola en horari escolar. 

Dates concurs: 

1. Presentació dels dibuixos: fins al 15 de maig de 2023.  

2. S’informarà als guanyadors del concurs a finals del mes de maig de 2023. 

 

Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resoltes per l’organització per correu 

electrònic a serveieducatiu@viuelteatre.com 

 

http://www.viuelteatre.com/
https://viuelteatre.com/wp-content/uploads/2022/05/Full-dibuix.pdf
http://www.viuelteatre.com/

