II CONCURS DE REDACCIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS
VOLUNTARIS DE SANG
DIA 25 de maig a les 18 h.
Sala d’actes NOU HOSPITAL 2ª Planta
entrada pel carrer San Quintin
L’Associació de Donants de Sang del Hospital de Sant Pau per tal que els escolars puguin
reflexionar sobre la qüestió de que un acte de solidaritat dels altres vers persones necessitades, com en el cas de les donacions de sang, òrgans, teixits, i d’altres, poguessin donar
la seva opinió, varem fer la primera convocatòria del primer concurs de redacció en funció de les
següents BASES:
Participants i categories:
Pot presentar-se tot l’alumnat de qualsevol centre educatiu en una de les categories següents:
Grup
Grup
Grup
Grup

A:
B:
C:
D:

Alumnes de 3r d’Educació Primària
Alumnes de 4t d’Educació Primària
Alumnes de 5è d’Educació Primària
Alumnes de 6è d’Educació Primària

Tema: Solidaritat o àmbit social.
Característiques dels treballs:
Els treballs han de ser inèdits, poden estar escrits en castellà o català i ocupar un màxim de 2
fulls DIN-4 a doble espai, preferiblement, i amb lletra de 12 (Arial, Time, que sigui llegible, també
es poden presentar escrits a mà. A cada treball hi ha de constar el nom i cognoms de l’alumne/a,
curs que segueix, grup en el qual participa, nom i adreça del Centre Educatiu.
Data límit:
Els treballs s’hauran de presentar abans del dia 9 de maig al mati, al Bang de Sang de l’Hospital
de Santa Creu i Sant Pau, al Mercat del Guinardo o CopyCongres del c/Manigua, 12 de Barcelona,
en un sobre tancat posant com a referència: II Concurs de Redacció. Fax: 93.514.01.37
Jurat:
Estarà format per persones de la Junta de l’Associació i es valorarà el raonament de les opinions,
la quantitat ortogràfica i la literària. President: Andreu Guinart Tel.: 690.250.839
Premis:
Es concedirà un primer, un segon i un tercer premi per a cada un dels grups. Els premis estan
patrocinats per “La Caixa”, la Federació Catalana de Donants de Sang i Estrella Polar (Grup 62).
La participació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i les disposicions, que, en el seu
moment, pugui emetre el jurat.

Organitza:

Col-labora:

Per a informació:andres.guinart@gmail.com o gomarnuria@hotmail.com

