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Àrea de Medi Ambient   

 

BASES DE PARTICIPACIÓ CONCURS 

 

APORTA EL TEU GRANET 
DE SORRA 
pel DIA DE LA TERRA 

 

 

CONVOCATÒRIA 

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur convoca un concurs en el marc del Dia de la 

Terra (22 d’abril de 2018) 

OBJECTIU 

- Contribuir a la sensibilització d’activitats que promoguin la conservació i el respecte pel 

medi ambient al municipi de Begur i Esclanyà. 

TEMA 

Qualsevol activitat que pugui ser desenvolupada el diumenge 22 d’abril en grup i apte per a tots 

els públics, que promogui la conservació i respecte pel medi ambient al municipi de Begur o 

Esclanyà. Algunes temàtiques ambientals que es proposen són:   

- Residus 

- Conservació de l’entorn 

- Conscienciació ambiental 

- Desenvolupament sostenible 

- Senderisme 

Exemple d’activitat: Activitat de neteja de la platja de Sa Tuna. 

COM PARTICIPAR 

- Respondre el formulari (https://goo.gl/o5LcyS )  

- Enviar per correu electrònic (diadelaterrabegur@gmail.com) l’activitat mitjançant la 

fitxa proposada (veure document adjunt). 

Perquè es consideri vàlida la participació cal realitzar ambdues accions: respondre al formulari i 

enviar per correu electrònic l’activitat. 

 

 

https://goo.gl/o5LcyS
mailto:diadelaterrabegur@gmail.com
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REQUISITS 

Podrà participar al concurs qualsevol nen o nena entre 6 i 12 anys que estigui cursant Educació 

Primària (1r a 6è) durant el curs 2017-2018. 

És important que cada participant tingui un pseudònim i no indiqui les seves dades personals. 

Des de l’escola es tindrà el registre dels pseudònims i s’informarà directament a l’escola la 

persona guanyadora.  

 

QUÈ ES VALORARÀ 

- Que l’activitat sigui original i creativa  

- Que sigui factible realitzar-la en la data proposada 

- Que al realitzar-la no es generin molt residus i tingui pocs costos 

- Que generi un impacte significatiu en la consciencia ambiental dels participants. 

- Que s’adapti al poble de Begur o Esclanyà 

 

TERMINIS 

- El concurs estarà obert a la participació des del 5 de març fins al 2 d’abril (ambdós 

inclosos). No s’acceptarà cap activitat si no es respon al formulari i s’envia per mail 

l’activitat proposada, segons la fitxa adjunta. Les activitats enviades passat aquest 

termini no seran acceptades 

- El Jurat es reunirà a l’Espai Mas d’en Pinc per determinar el guanyador/a del concurs a 

partir del 2 d’abril.  

- A partir del 9 d’abril l’Àrea de Medi Ambient es comunicarà amb l’escola corresponent  

per informar del/la participant guanyador/a. 

- Els organitzadors es reserven el dret de publicar a partir d’aquesta data, a la pàgina web 

i d’altres mitjans el guanyador/a.  

 

PREMI 

El premi consisteix en l’ entrega d’una medalla i un diploma, així com la realització de l’activitat 

guanyadora el dia 22 d’abril, la qual estarà oberta a tot el públic. 

 

JURAT 

El jurat estarà format per: 

- Alcalde: Joan Loureiro 

- Tècnic de l’Àrea de Medi Ambient: Xavier Turró 

- Regidora de Cultura, Ensenyament i Joventut: Mònica Martínez 

L’Àrea de Medi Ambient es reserva el dret de descartar i excloure del concurs aquelles activitats 

presentades que no s’ajustin a las bases. 
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PROTECCIÓ DE DADES  

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar 

part de fitxers de l’Ajuntament de Begur amb la finalitat de gestionar la participació en aquest 

concurs. 

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de 

secret requerit. L’Ajuntament de Begur ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives 

definides en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la LOPD 15/1999. 
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NOM DE L’ACTIVITAT 

 

PSEUDÒNIM DEL CREADOR/A 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 
 
 
 
 
 

MATERIALS 

  

  

  

 

*Si es considera convenient i necessari es pot afegir més informació que faciliti la comprensió 

de l’activitat proposada. 


