CONCURS INFANTIL
DIBUIXA UN PERSONATGE
DE SANT JORDI

AMB DISCAPACITAT
BASES DEL CONCURS:
Aquest any volem celebrar un Sant Jordi ben especial. T’animes a participar al nostre
concurs? Podràs guanyar un exemplar del conte El Gran Circ Iris, de l’autora Berni Pajdak i una
*sessió de sensibilització organitzada per Grup MIFAS amb la teva classe, al teu centre
educatiu.
TEMÀTICA:
T'imagines que Sant Jordi o la princesa tinguessin una discapacitat física? O el drac!
Com te’ls imagines, com els dibuixaries?
Volem que nens i nenes feu un dibuix del vostre personatge de Sant Jordi preferit, però amb
una particularitat diferent del que ens han ensenyat fins ara, que el personatge tingui una
discapacitat física.
VALORS:
Volem que des de ben petits, els infants coneguin que al món les diferències són positives, que
la inclusió dels alumnes amb discapacitat als centres educatius no és només que a l’aula hi
hagi un infant amb discapacitat, sinó que pretenem que la discapacitat sigui un valor afegit
dins les aules. Volem transformar la societat, que sigui més amable i amb una visió que no hi
entengui de barreres, ni arquitectòniques ni socials. Ens ajudes?
PARTICIPANTS:
Participa i comparteix els teus dibuixos amb nosaltres!
-

De 4 a 6 anys (categoria 1) / De 7 a 10 anys (categoria 2)
Tècnica de dibuix lliure.
Format A4 vertical

PREMIS:
-

1 exemplar del conte El Gran Circ Iris guanyador/a categoria 1
1 exemplar del conte El Gran Circ Iris guanyador/a categoria 2
*1 sessió de sensibilització per a la classe de l’infant guanyador categoria 1.
*1 sessió de sensibilització per a la classe de l’infant guanyador categoria 2.

*Qualsevol alumne/a amb edats compreses entre els 4 i els 10 anys pot presentar el seu dibuix i optar al premi del
conte El Gran Circ Iris.
*L’alumne/a guanyador/a de les dues categories han de ser d’un centre educatiu de la província de Girona, per poder
gaudir de la sessió de sensibilització.

ENVIA’NS EL TEU DIBUIX:
Per email: mifas@mifas.com
Per whatsapp: 650 09 36 34

Amb les teves dades:
Nom, cognoms i edat
Dades del pare, mare o tutor/a:
Nom, cognoms, email i telèfon.
Si hi participes des de l’escola i vols que vinguem a fer una activitat de sensibilització al
teu centre educatiu, necessitem les dades del teu tutor o tutora de curs:
Nom, cognoms, nom del centre, població, email i telèfon.
RESOLUCIÓ DEL CONCURS:
23 d’abril de 2021, a les 10:00h. (s’acceptaran dibuixos fins a les 23:59h del 22 d’abril de 2021).
JURAT:
3 persones treballadores de Grup MIFAS.
EXPOSICIÓ I ANUNCI DE LES PERSONES GUANYADORES:
Publicarem els vostres dibuixos i els noms de les persones guanyadores a la web de MIFAS i a
les xarxes socials.

Sobre el Gran Circ Iris, de BERNI PAJDAK
En Toni, el protagonista d'El Gran Circ Iris és un noi tímid, apassionat i amb molt talent. La
seva germana Sara li dóna suport dia rere dia i en el moment oportú l'anima perquè en Toni
compleixi un dels seus grans somnis i es pugui convertir en el protagonista d'una actuació de
circ. El Gran Circ Iris és un conte infantil que destil·la humor, sensibilitat i respecte que aborda
amb subtilesa el problema de la discapacitat infantil. És un llibre dedicat als nens amb
discapacitat física, als seus germans, que els donen suport dia rere dia i als seus pares, que de
vegades no tenen les eines necessàries a casa per treballar amb els seus fills i filles.

Portada de El Gran Circ Iris

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades personals,
l’informem que les dades personals proporcionades seran tractades per Grup MIFAS amb la finalitat de gestionar
aquest concurs i contactar amb les persones guanyadores. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió,
portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment contactant a mifas@mifas.cat o a la Rambla
Xavier Cugat, 43 baixos – 17007 Girona.

