
     
 

CONCURS DE DIBUIX INFANTIL  
ATENEU MUSICAL DE COCENTAINA  

“25 ANYS FENT MÚSICA” 
 
 
L´Ateneu Musical de Cocentaina, amb motiu del seu 25 aniversari, organitza un CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL per a tots els xiquets de Cocentaina. 
 
1.- TEMA: El tema elegit per aquest concurs és LA MÚSICA. Es pretén que els xiquets expresseu 
lliurement en que enteneu per música, i tot el relacionat amb ella. 
 
2.- PARTICIPACIÓ: La participació serà lliure per a tots els xiquets amb edats compreses entre els 3 
anys (1er de infantil) i els 11 anys (6é de primària). 
 
3.- TREBALLS: Els treballs podran realitzar-se amb la tècnica que cadascú prefereixca. Colorets, ceres, 
retoladors, pintures, etc…. No hi ha límit de treballs per xiquet. Cada xiquet podrà presentar tants treballs 
com vulga. 
 
Cada xiquet heu de posar les vostres dades personals a la part de darrere del dibuix. (És important posar 
un telèfon de contacte). 
 
4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: Els treballs podran presentar-se fins el dia 18 de Juny a les 
oficines de l´Escola de L´Ateneu Musical (Carrer Ausiàs March 9), en horari de 17:30 a 20:00. 
 
Cada xiquet rebreu un tiquet de participació a l’entrega dels treballs. 
 
Tots els dibuixos presentats quedaran per l’arxiu i biblioteca de l´Escola de Música de l´Ateneu.  
 
7.- ELECCIÓ DE TREBALLS i PREMIS: Per l’elecció dels treballs premiats, l´Escola de l´Ateneu 
formarà un Jurat amb representats de L´Escola, dels Professors, de la banda de Música i de  l´AMPA de 
l´Escola de Música de l´Ateneu. 
 
No es defineix un nombre exacte de premis. El jurat decidirà en funció dels treballs presentats, el nombre 
de treballs guardonats, tenint en comte les edats dels participants i la qualitat dels treballs presentats. 
 
8.- PREMIS:  

Els guanyadors dels treballs guardonats rebreu com a premi un regal relacionat amb la música.  
 
Més a més, tots el participants rebreu un regalet de participació. 
 
 
El lliurament de premis i dels regalets de participació es durà a terme el Dijous 24 de Juny al pati 
del Palau Comtal, dins de la Festa de Fi de Curs que realitzarà l´Escola de l´Ateneu. 
 
 
ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ 
Escola de Música de l´Ateneu 


