
VII OLIMPÍADA DE DIBUIX ARTÍSTIC 
 
L'Escola Politècnica Superior d'Universitat d'Alacant i el Departament 
d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes convoquen la VII Olimpíada de 
Dibuix Artístic que es celebrarà el dimarts 17 de març de 2020.  
 
 OBJECTIUS  
 a)  Motivar a estudiants de Batxiller i Formació Professional per a valorar el 

dibuix com a llenguatge universal dels processos creatius i tècnics.  
 b)  Recolzar el desenvolupament d'habilitats que siguen útils com a eines de 

suport per a abordar amb més confiança futurs reptes.  
 c)  Estrènyer la relació entre Centres d'Ensenyament i la Universitat d'Alacant. 
 
 INSCRIPCIÓ  
Els estudiants interessats a participar en la VII Olimpíada de Dibuix Artístic, 
sol·licitaran al professor preparador del seu centre, que rellenen, íntegrament, 
les dades que apareixen en el següent formulari web: 
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=39690&idioma=ca 
 
El termini d'inscripció a l'olimpíada és fins al 24 de febrer de 2020.  
 
 BASES  
 a) L'Olimpíada està oberta a estudiants de 4º curs de ESO, Batxillerat i Formació 

Professional amb coneixements de Dibuix de qualsevol centre públic, 
concertat o privat de la província d'Alacant.  

 b)  La participació serà individual, amb el vistiplau del docent responsable  de 
l'assignatura de Dibuix del centre.  

 c)   El nombre màxim d'estudiants participants per centre serà de tres.  
 
 DESENVOLUPAMENT 
 El dia 17 de març de 2020 a les 16,30 hores en l'edifici Politècnica IV, es 
realitzarà una prova de quatre hores de durada que, d'acord amb els objectius, 
tindrà per objecte comprovar l'ús de les tècniques gràfiques triades per els/les 
participants i la seua capacitat de comunicació i expressió gràfica.  
 La prova es realitzarà en format A-3 amb tècniques seques ( grafit, pastís, cera, 
llapis de color, bolígraf, retolador, mixtes, collage…)  
Cada concursant aportarà el suport on realitzar el treball i els utensilis de dibuix.  
 Les proves seran corregides per un jurat integrat pels professors Jorge 
Domingo Gresa, Pablo Juan Gutiérrez i Ángel Allepuz Pedreño pertanyents al 



Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes i un representant per 
cadascuna de les possibles entitats col·laboradores.  
 Els resultats es faran públics en la pàgina web de l'Escola Politècnica Superior i 
en la del Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes abans del dia 
29 d'abril de 2020.  
 
 PREMIS  
 Primer premi:  
 - Diploma acreditatiu del premi obtingut  
- Premi en metàl·lic de 250€  
Segon premi:  
 - Diploma acreditatiu del premi obtingut  
- Premi en metàl·lic de 200€  
Tercer premi:  
 - Diploma acreditatiu del premi obtingut  
- Premi en metàl·lic de 150€  
Accésit:  
 -Diploma acreditatiu del premi obtingut  
- Val de 30 € per a canviar en la llibreria Compàs de la Universitat d'Alacant 
abans del 30 d'octubre de 2020.  
 
 Cada estudiant rebrà un certificat acreditatiu de la seua participació.  
 
 Hi haurà un accésit per cada 10 participants a partir d'un mínim de 20 
participants.  
 El lliurament dels premis es realitzarà en una cerimònia la programació de la 
qual serà publicada pel Vicerectorat d'Estudiants.  
 
 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'IMATGE  
 La propietat dels dibuixos de la prova passarà a formar part de l'arxiu del 
Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes 
 A l'efecte d'imatges (fotografies, videos, etc.) les proves, concursos i altres 
activitats de l'Olimpíada de Dibuix Artístic seran tractades segons les normes de 
la Universitat d'Alacant.  
 L'acte de lliurament de premis serà sempre un acte públic i els reportatges 
gràfics que en ell es realitzen seran propietat de la Universitat d'Alacant que 
podrà usar lliurement aquest material en les seues publicacions gràfiques o 
virtuals.  
 La inscripció i participació en la Olimpíada de Dibuix Artístic implica 
expressament l'acceptació d'aquestes bases. 


