L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA CARPA
JUANITA I F. ROIG TOQUÉS EN EL MARC DEL PREMI ROIG TOQUÉS CONVOQUEN EL
CONCURS ESCOLAR

“El món del mar ”
OBJECTE

DRETS D’INSCRIPCIÓ

Amb motiu de la celebració anual del Premi Roig
Toqués, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i
l’Associació d’Amics de la Carpa Juanita i F. Roig
Toqués convoquen el concurs escolar “El món del
mar”.

Gratuïts

Aquest concurs té per objecte promoure la
sensibilització dels infants envers el món marítim.
Pretén copsar la mirada dels infants i joves respecte el
mar.

El centre escolar farà arribar els treballs a la recepció
del Museu Víctor Balaguer, Av. de Víctor Balaguer,
s/n, de Vilanova i la Geltrú en l’horari del museu:
De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.
Excepte dijous de 19 a 21 h.
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 19 h.
Diumenge d’11 a 14 h.
Dilluns tancat.

TEMÀTICA
L’objecte del present concurs és premiar un treball
escolar realitzat durant el curs 2020-2021 on el
contingut expliqui una experiència, un estudi, una
investigació o una invenció sobre el món del mar
en qualsevol de les seves vessants (mar, pesca,
biologia marina, etc.). Els treballs poden ser
realitzats de forma interdisciplinària a partir de les
àrees de Medi natural, Medi social, Educació Visual i
Plàstica, Llengua... Degut a la impossibilitat de
celebrar el concurs escolar durant el curs 20192020 a causa de la COVID-19 aquest any,
excepcionalment, es podran presentar també els
treballs elaborats durant el curs passat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Del 23 de febrer al 2 de març de 2021.

PREMI
Hi haurà un premi per a cada categoria consistent en
activitats educatives per les/els alumnes, vinculades al
mar.
CONSIDERACIONS GENERALS
Qualsevol cas no previst en aquesta normativa serà
resolt per l’organització.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació
íntegra d’aquestes normes.

PARTICIPANTS
S’estableixen tres categories:




Alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial de
Primària
Alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior de
Primària
Alumnat d’Educació Secundària Obligatòria

SELECCIÓ
El jurat estarà format per tres membres nomenats per
les entitats organitzadores.
Dels treballs presentats el jurat realitzarà una selecció
final i d’aquests s’escollirà un treball guanyador per a
cada categoria.
El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi.

Els treballs es presentaran de forma col·lectiva. Un
treball escollit per cada classe del centre.
VALORACIÓ
FORMAT
Els treballs s’hauran de presentar dins d’un sobre
tancat. Dins del sobre també s’inclourà un de petit
amb un full indicant: nom de l’escola, curs, pseudònim
i curs escolar.

En la valoració dels treballs es tindrà en compte la
qualitat, l‘originalitat, la curiositat i l’adequació del
treball a la temàtica del premi.

LLIURAMENT DE PREMIS

S’accepta qualsevol treball en suport digital, sense
indicacions de format.

Es farà coincidir amb l’acte de celebració del Premi
Roig Toqués.

El treball haurà d’anar acompanyat d’un text de màxim
dues planes, on hi consti la següent informació:

DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS

-

Títol del treball
Objectius pedagògics
Breu descripció del treball realitzat
Conclusions

L’organització es reserva el dret d’ús i publicació en
qualsevol tipus de suport d’alguns del materials que es
presentin a concurs, el que implicarà la renúncia dels
drets per part dels/les concursants i representants.

