BASES DEL CONCURS DE DIBUIX “LA MEVA VISITA A L’ARXIU DE REUS”, ORGANITZAT PER
L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS-GESTORS DE DOCUMENTS DE CATALUNYA, EN MOTIU DEL XVIè
CONGRÉS D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS DE CATALUNYA. REUS 4,5 I 6 DE MAIG DE
2017
AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE REUS

1. PARTICIPANTS
Es podran presentar tots els alumnes d’educació infantil i d’educació primària de les escoles de
Reus que hagin realitzat la visita a l’Arxiu durant el curs 2016/2017.
2. TÈCNICA
Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, ceres…, etc.)
sempre que s’adapti al format de foli en DIN-A4.
3. TEMA
El tema serà “L’Arxiu de Reus”
4. PRESENTACIÓ
El revers del dibuix anirà signat amb un pseudònim. En el dibuix hi haurà agafat un sobre amb
el mateix pseudònim, dins del qual hi hauran les següents dades:
Nom de l’autor
Curs escolar
Escola
Els dibuixos els faran arribar les mateixes escoles a l’Arxiu Municipal de Reus (carrer Sant
Antoni Maria Claret, 3) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 18.00h.
El període d’entrega finalitzarà el 21 d’abril.
5. JURAT
El jurat estarà format per dos membres de l’Associació d’Arxivers–Gestors de Documents de
Catalunya, la directora de l’Arxiu Municipal de Reus, el director de l’Arxiu Comarcal del Baix
Camp i la regidora d’Ensenyament de Reus. La decisió del jurat es farà pública el dia 2 de maig
de 2017. Els resultats es penjaran a la pàgina web del Congrés d’Arxivística i Gestió de
Documents de Catalunya i també es donaran a conèixer a les escoles dels alumnes premiats.
6. PREMIS
Els premis seran els següents: una tauleta digital per a l’alumne guanyador de cada nivell,
essent sis premis en total.

Els premis seran lliurats, als alumnes guanyadors, en el marc del XVIè Congrés d’Arxivística i
Gestió de Documents de Catalunya, el dia 3 de maig, a les 18:00 a l’Ajuntament de Reus.
7. ELS DIBUIXOS
Els dibuixos premiats quedaran en poder de l’Arxiu Municipal de Reus, reservant el dret de
publicació i sempre mencionant l’alumne que n’és l’autor.
8. EXPOSICIÓ
Amb tots els dibuixos rebuts es farà un exposició pública (es projectaran en una pantalla) a La
Fira Reus durant els dies del Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, del 4 al
6 de maig de 2017.
9. RESOLUCIÓ FINAL
El jurat haurà de resoldre qualsevol incidència que es pugui produir. La resolució final serà
irrevocable. L’entitat organitzadora no es fa responsable de la pèrdua fortuïta d’algun dibuix
que es pugui produir.
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases

