
CONCURS DE DIBUIX CONCURS DE DIBUIX 
    sobre la higiene de mans 
La higiene de mans és la pràctica clínica que més vides ha salvat en 
la Història de la humanitat i la més efi cient. Per commemorar l’èxit d’aquesta 
iniciativa i continuar promocionant-la, perquè encara hi ha marge per a la millora, 
per iniciativa de l’OMS se celebra a tot el món el dia 5 de maig com a Dia Mundial 
de la Higiene de Mans.

El Grup de Higiene de Mans de l’Hospital Mateu Orfi la, després de l’èxit de la 
primera edició del “Concurs de dibuix sobre la Higiene de mans” us convidam a 
participar a la segona edició, que es convoca amb lema:

I tu, quan et rentes les mans?
L’objectiu és plasmar mitjançant el vídeo els moments en què és necessari 
realitzar un bon rentat de mans i animar a la població a que ho facin.

El dibuix guanyador serà la imatge del cartell de 
l’Àrea de Salut de Menorca del Dia Mundial de la 
Higiene de Mans 2022



BASESBASES
1) PARTICIPANTS1) PARTICIPANTS
 Poden presentar-se al concurs tots els cursos 

de primària dels diferents centres escolars. 

 Participar en el concurs implica acceptar-ne 
plenament les bases. 

2) TEMÀTICA2) TEMÀTICA
 Els alumnes han de fer un 

dibuix  que es visualitzi en quin 
moment o moments es fan net 
les mans i animar a la resta de 
població a fer-ho.

3) OBRA I PROCEDIMENT3) OBRA I PROCEDIMENT
 El dibuix ha de ser en format A4. Es pot fer servir qualsevol tècnica i material (llapis, aquarel·les,…). 

Els dibuixos no han d’anar emmarcats ni tenir cap muntatge especial. Els dibuixos han de dur escrit en 
el dors, en lletra clara, les dades següents: nom i cognoms de l’autor, edat, títol del dibuix, curs i centre 
escolar, número de telèfon o adreça electrònica de contacte del centre i la signatura del pare, mare o 
tutor per donar el consentiment per participar en el concurs. 

 Els dibuixos seleccionats per cada escola s’han de presentar al centre de salut de la seva localitat, en 
un sobre tancat, on s’hi han d’indicar les dades següents:
• Concurs de dibuix Higiene de Mans
• A/ Nina Fèlix
• Grup Higiene de Mans de l’Hospital Mateu Orfila
  
 El termini per presentar-los acaba el 13 d’abril de 2022 a les 13 hores.

4) JURAT I AVALUACIÓ4) JURAT I AVALUACIÓ
 El jurat decidirà el guanyador la setmana del 18 al 22 d’abril.

 Els criteris del jurat per avaluar les obres seran la rellevància respecte al tema i la creativitat. 

 La selecció del guanyador serà a discreció del jurat i la seva decisió serà definitiva i inapel·lable.

5) PREMIS5) PREMIS
 El dibuix guanyador serà la imatge del cartell de l’Àrea de Salut de Menorca 

del Dia Mundial de la Higiene de Mans 2022.

 L’autor/autora o autors de l’obra guanyadora rebran un premi personalitzat.

 El centre escolar del guanyador/guanyadora també rebrà un premi. 


