
 

CONCURS 

CULTURAL – ESPORTIU  
 
 

Informació: 

 
El 33è concurs cultural-esportiu és una iniciativa convocada pel 

Consell Esportiu del Garraf, en la qual, ofereix l’oportunitat de poder 

participar amb els objectius de: 

 
- Desenvolupar les qualitats artístiques i literàries dels nois i les 

noies a través de l’esport. 

- Donar a conèixer la pràctica esportiva a través de les manifestacions 

culturals. 

- Fomentar el coneixement global de la pràctica esportiva 

mitjançant les manifestacions culturals. 

 

Maneres de participació: 
 

Es pot participar en un o varis temes que s’anomenen a continuació, 

segons categoria: 

Els treballs realitzats han de ser originals i ha de representar l’esport 

escolar. Les tècniques que es poden utilitzar són lliures. 

 

- El dibuix i la mascota s’hauran de fer en un full mida DIN-A4.  

- La redacció, article periodístic o entrevista ha de tenir una extensió 

aproximada de 100 línies mecanografiades, per una sola cara en paper 

DIN-A4. 

- La fotografia ha de ser de mida estàndard 10x15cm.  

- El còmic totalment lliure. 

 
Tots els treballs ens els podreu fer arr ibar a través de: 

1. formulari web: ht tps: / /cegarra f . cat / index .php/ jocs -espor t ius -

esco lars /a l t res -act iv i tats /concu rs -cu l tura l / fo rmular i -concurs -cu l tura l -

espor t iu 
2. Presencialment a les of icines del CE Garraf.  

 

Premis i guardons: 
 
- Premis o guardons als tres primers classificats de cada categoria. 

 

Dates convocatòria: 
 
- Data límit de lliurament dels treballs:  
  divendres 26 de maig de 2023. 
 
- Data d’exposició i lliurament dels diplomes als guanyadors:   
          dijous 1 de juny de 2023. 

 

          CONCURSOS     

Dibuix Redacció Mascota Còmic Fotografia 
CATEGORIES 

Cicle inicial primària (1er-2on) 

OK 

NO 

OK 

  NO NO Cicle mitjà primària (3er-4rt) 

Cicle superior primària (5è-6è) 

1er cicle E.S.O. (1er-2on) 
OK OK OK 

2on cicle E.S.O. (3er-4rt) 

 

https://cegarraf.cat/index.php/jocs-esportius-escolars/altres-activitats/concurs-cultural/formulari-concurs-cultural-esportiu
https://cegarraf.cat/index.php/jocs-esportius-escolars/altres-activitats/concurs-cultural/formulari-concurs-cultural-esportiu
https://cegarraf.cat/index.php/jocs-esportius-escolars/altres-activitats/concurs-cultural/formulari-concurs-cultural-esportiu


 

 


