CONCURS DE
DIBUIXOS MATEMÀTICS
Aquest curs 2021-2022 farà deu anys de la primera edició del concurs de Dibuixos
Matemàtics d’ABEAM. Per a celebrar aquesta dècada i alhora donar peu a la seva
continuïtat, el Grup de dibuixos d’ABEAM convoca un concurs extraordinari per al
disseny d’un logotip que representi el grup, en general, i l’activitat que es genera
entorn del Concurs anual, en particular.

Objectiu
Dissenyar un logotip que representi el Grup de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM i la seva
activitat principal: el Concurs de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM.

Requisits
En el logotip s’ha de reflectir el tracte cap a les matemàtiques de manera competencial i
creativa, usant les tècniques d’art plàstica que es desitgin. D’alguna manera ha de contemplar el
nom d’allò que vol representar: el dibuix i les matemàtiques.

Edats
Per a tots els alumnes d’Educació infantil i Primària que durant el curs-escolar 2021-2022 cursen
algun curs comprès entre P3 i 6è d’Educació Primària.

Obsequis
L’obra seleccionada per a representar al grup i la seva activitat principal serà utilitzada com a
logotip del grup i del concurs durant un mínim de 10 anys. L’obra, amb autoria, serà publicada
en el web del grup i serà la referència del grup en els seus canals habituals de difusió i de
contacte. L’autor/a serà convidat especial en l’acte de cloenda de la desena edició del concurs
de dibuixos matemàtics (que correspon a aquest curs escolar 2021-2022 i de la qual es
publicaran les bases una volta tancat aquest concurs extraordinari) i se li farà entrega d’un
diploma i obsequi distingit.

Inscripció
La inscripció és única per alumne, vol dir que cada alumne pot presentar un màxim d’una obra.
Aquesta inscripció va a càrrec d’un tutor legal o educatiu de l’alumne/a participant i a
participació és totalment gratuïta per a tots els interessats.

Terminis
INSCRIPCIÓ: Entre els dies 13 de setembre i 12 d’octubre de 2021, ambdós inclosos a través del
formulari de participació que s’obrirà en l’espai web del grup.
RESOLUCIÓ: La selecció del logotip es notificarà directament a l’autor/a del logotip i es publicarà
l’última setmana d’octubre en l’espai web del grup.

Per a dubtes o suggeriments: concursdibuixosabeam@gmail.com; joeneta@gmail.com

Enviament
Una volta tramès el formulari d’inscripció, cal enviar immediatament la proposta de logotip. Per
això cal escriure un correu electrònic a concursdibuixosabeam@gmail.com amb l’assumpte:
“Concurs Logo” seguit del pseudònim que s’ha indicat en el formulari d’inscripció, i adjuntant
l’arxiu de la imatge de la proposta de logotip en format a *.jpg i amb nom d’arxiu el mateix
pseudònim.

Condicions
El material generat amb aquest concurs quedarà en poder del grup de Dibuixos d’ABEAM. La
utilització didàctica no comercial que pugui fer-ne el grup serà lliure sempre i quan s’indiqui el
títol i l’autoria de les obres. En el cas del logotip elegit, es publicarà l'autoria en resoldre’s el
concurs i aquesta romandrà sempre visible en el web de l'ABEAM però no es repetirà cada cop
que es faci servir el logotip. L’autor/a de l'obra seleccionada com logotip haurà de fer entrega de
l'original de l'obra en l'acte final del 10è concurs de Dibuixos Matemàtics que tindrà lloc a finals
del curs escolar 2021-2022.

Jurat
Grup de Dibuixos d’ABEAM / Grup de treball ICE-UPC Foment del dibuix artístic per al
desenvolupament de la competència matemàtica.

Barcelona, setembre de 2021

Per a dubtes o suggeriments: concursdibuixosabeam@gmail.com; joeneta@gmail.com

