XII Concurs de Dibuix
‘‘Dibuixem el passat‘‘
Amb motiu del dotzè aniversari del museu, l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
torna a convocar el concurs de dibuix infantil i juvenil “Dibuixem el passat” que es regirà
d’acord amb les següents bases:
BASES DEL CONCURS
Participants: La participació és oberta a infants 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: La figura del concurs d'enguany és Lourdes Casanovas, la primera paleontòloga que va
estudiar els dinosaures al nostre país: Com t’imagines la primera paleontòloga, investigadora
de dinosaures? El dibuix ha d’incloure algunes de les espècies que va excavar i estudiar la
Lourdes Casanovas, alguns exemples els teniu a les vitrines de l’exposició “(In)visibles i
(O)cultes” dedicada a les dones científiques al llarg de la història i on destaquem la seva figura
ja que va ser paleontòloga del nostre centre. Si et cal més informació, pots visitar l’exposició o
investigar què diu la Viquipèdia sobre ella.
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’infant que ha fet el dibuix, telèfon o
correu electrònic de contacte i 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 9 d’octubre de 2022. El dibuix es podrà realitzar a casa o bé al mateix museu,
que farà jornada de portes obertes el cap de setmana de l’1 i 2 d’octubre. A més, si vols
aprendre a dibuixar dinosaures, el dia 1 d’octubre, el paleoil·lustrador Roc Olivé farà un taller
sobre aquest tema al Museu. Aprofita i apunta’t-hi a la nostra web.
Exposició: Els treballs presentats s’exposaran al Facebook de l’ICP.
Premis: Els premis es lliuraran durant la Setmana de la Ciència, el dia 18 de novembre de 2022
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 6 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.
Sabadell, 29 de juliol de 2022

