CONCURS
CULTURAL - ESPORTIU
Els treballs realitzats han de ser originals i ha de representar
l’esport escolar. Les tècniques que es poden utilitzar són lliures.

Informació:
El 30è 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.

Es pot participar en un o varis temes que s’anomenen a continuació,
segons categoria:
CONCURSOS
Dibuix Redacció Mascota

Còmic Fotografia

Cicle inicial primària (1er-2on)
Cicle mitjà primària (3er-4rt)
Cicle superior primària (5è-6è)
1er cicle E.S.O. (1er-2on)
2on cicle E.S.O. (3er-4rt)

- 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.

Premis i guardons:

Maneres de participació:

CATEGORIES

En cada treball s’ha d’indicar: NOM I COGNOMS, DATA DE
NAIXEMENT, CENTRE EDUCATIU I CIUTAT.
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- Medalles als tres primers classificats de cada categoria.

Opcions d’actuació:
Us donem tres possibles opcions d’actuació envers aquest concurs:
- Que l’escola s’involucri i es treballi en la matèria de E.F o plàstica.
- Que l’escola no s’involucri directament, però que faci la difusió corresponent, deixant als alumnes que ho treballin a casa i posteriorment, el
professor/a d’educació física o el coordinador/a que els reculli.
- Que l’escola, el professor/a d’educació física i el coordinador/a no
s’involucri directament, però que faci la difusió corresponent, deixant

als alumnes que ho treballin a casa i posteriorment, ells ens ho facin
arribar a les oficines del Consell Esportiu del Garraf.

Dates convocatòries:
Àmbit comarcal (C.E Garraf)
- Data límit de lliurament dels treballs:
divendres 24 de maig de 2019.
(Oficina del Consell Esportiu del Garraf fins les 14:00 hores).
- Data d’exposició i lliurament dels premis als guanyadors:
dijous 30 de maig de 2019.
(Sala Polivalent del Complex Municipal de Futbol de Vilanova i la
Geltrú a les 18:00 hores).

Organitzat per:

Amb el suport de:

