
Bases del concurs “El Fill de l’aparellador confinat” 

 
1. Poden participar tots els familiars dels col·legiats i col·legiades del 

CAATEEB menors de 14 anys o que els facin durant el 2020. 

2. Format de presentació: 
-  Els dibuixos es poden presentar en format DIN A-4 ja sigui horitzontal o 
vertical. 
- Les animacions electròniques poden ser estàtiques o dinàmiques, amb 
so o sense, i en format PDF, JPG, GIF animat (Graphics Interchange Format) 
o SWF (flash). Es pot presentar el nombre de dibuixos o suports que es 
vulguin i la tècnica és lliure. 

3. El tema del dibuix o animació haurà d’estar relacionat amb el Confinament 
pel Covid-19 

4. Hi haurà de constar el nom de l’autor, el nom del familiar col·legiat i número i 
un telèfon de contacte, darrera del dibuix o en el correu electrònic amb què 
s’enviï. 

5. Els dibuixos o fitxers es podran enviar per correu electrònic 
a:  caateeb.bba@apabcn.cat 

6.  També s’ha d’enviar el dibuix original en un sobre tancat a l’adreça 
següent: Delegació del Bages Berguedà Anoia del CAATEEB: Plana de 
L’Om, 6 08241 Manresa, O bé lliurar-lo personalment en qualsevol de les 
seus col·legials o Barcelona en el moment que sigui possible, durant la 
primera setmana d’obertura de les nostres oficines. 

7. El jurat que escollirà el dibuix o animació guanyadora estarà format pels sis  
membres que formen la Comissió Territorial de la Delegació. 

8. Tots els dibuixos o suports digitals presentats formaran part d’una exposició 
que es publicarà a la pàgina web de la Delegació i també podria tenir 
caràcter d’exposició itinerant començant per la Delegació de Manresa. 

9. Els tres millors dibuixos o animacions tindran premi i els autors rebran un val 
de l’Abacus per un import de 100,00 euros cada un. 

10. El termini de lliurament dels suports finalitzarà durant la primera setmana en 
la que tornem a obrir la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia i la resta 
d’oficines del CAATEEB.  

  

Per a qualsevol informació addicional sobre el desenvolupament del concurs i la preparació del 
dibuix podeu dirigir-vos a: 

Mercè Castro 
Gestora de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia a Manresa 
93 872 97 99 

caateeb.bba@apabcn.cat 
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