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X Edició del concurs de dibuix: 

"Els Voluntaris fan grans dibuixos" 
 
 

  
 

BASES: Podran participar-hi tos els nens i nenes escolaritzats des de la 

primària fins a batxillerat  
 
 

PRESENTACIÓ: Els podeu entregar a la Fundació fins el 13 de gener de 

2020. 
  

Tema: “Construïm un planeta millor!”   
El podeu fer sobre un foli , amb tècnica lliure.   
 
 

JURAT: El jurat seran membres d’Oncovallès, encapçalat per 

l’arterapeuta  Núria Molina. S’obrirà una enquesta per a les votacions. 
Els premis no es deixaran deserts. 

 
  

PREMIS: El jurat valorarà la quantitat de les obres premiades i es donarà 

regal per autor. 
Es valorarà fer alguna menció especial a alguna obra que ho mereixi. 

 
 

Els guanyadors seran anunciats el dia del lliurament de 
premis, a la web de la Fundació Oncovallès i als mitjans de 

comunicació. 
 

  
Recordeu que es tracta d’un joc per a passar-s’ho bé i que els nois 

i noies coneguin el nostre projecte de més a prop. Ajudem als 
malalts de càncer i els seus familiars. 
 

 

 

 

Endavant petits-grans Solidaris!!!!!! 
 

Nota important: Les dades personals que es facilitin dels participants seran utilitzades 

única i exclusivament amb la finalitat de compliment de comunicació de resolució del 

present concurs. 

 

 

 

http://www.oncovalles.org/
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CONCURS DE DIBUIX ONCOVALLÈS 

CONSTRUÏM UN PLANETA MILLOR 

 
El nostre planeta pateix serioses dificultats actualment. El primer pas 

per a poder ajudar-lo és conèixer què problemes es donen avuí en dia 

per així estar conscienciats i prendre acció sobre ells.  

 

PER QUÈ DEBEM CUIDAR LA NATURA? 

El nostre planeta és el nostre llar, aquí vivim diferents formes de 

vida, totes úniques i meravelloses, però si no el cuidem i el fem 

malbé, totes aquestes formes de vida s’acaben. 

 

Tots podem contribuir a cuidar del nostre planeta. A Oncovallès 

també ens preocupa molt i volem que entre tots millori, per això 

oferim el nostre granet de sorra proposant-te un concurs de dibuix.  

 

VOLEM QUE ENS EXPLIQUES A TRAVÉS DEL DIBUIX CÓM PODEM 

CUIDAR DEL NOSTRE PLANETA. 

 

Vinga, engrescat i explica’ns la teva versió!! 

 


