
BASES DEL CONCURS “ESTIMA CABRERA” (edició 2021) 

30 ANYS DE PARC NACIONAL 
 

Tema 

El tema és obert, s’acceptarà qualsevol manifestació artística o de recerca relacionada 

amb el Parc Nacional de Cabrera. Es valoraran especialment aquelles obres que tractin el 

tema de la conservació del medi marí. A tall d’exemple, es poden presentar obres 

escrites (relats, guions, poemes...), gràfiques (dibuixos, pintures, fotografies...), 

maquetes, audiovisuals, projectes, etc. 
 

Presentació d’obres i termini 

Les obres es realitzaran en grup classe i es podran presentar fins dia 20 d’abril a 

qualsevol dependència del Parc (Centre de Visitants, a l’avinguda Gabriel Roca s/n, de la 

Colònia de Sant Jordi; o a l’oficina del Parc al carrer Gremi Corredors, 10, 1a planta, del 

polígon de Son Rossinyol). Les obres en format digital es podran enviar a l’adreça 

guiesparcnacionalcabrera@gmail.com 
 

Categories 

El concurs comptarà amb dues categories: 

 Segon cicle d’Educació Primària 
 Educació Secundària Obligatòria 

 

Premis 

Per a cada una de les categories hi haurà els següents premis: 

 1r premi: viatge a Cabrera per a tot el grup de classe (durant el curs escolar 

2020/2021, inclou 3 mestres/professors). 
 2n premi: visita al Centre de Visitants per a tot el grup de classe (durant el curs 

escolar 2020/2021, inclou 3 mestres/professors) dins el curs escolar. 
 

Jurat 

Estarà integrat per: 

 La cap del Servei d’Espais Naturals de la Conselleria de Medi Ambient i Territori 

o persona en qui delegui. 
 El cap del Servei d’Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i 

Territori o persona en qui delegui. 
 La directora del Parc Nacional de Cabrera. 
 El tècnic d’ús públic del Parc Nacional de Cabrera. 
 Un representant dels guies del Parc Nacional de Cabrera. 

 

Criteris de valoració 

El jurat tendrà en compte els criteris de valoració següents: 

 L’originalitat  
 La incorporació de temes de conservació del medi marí. 
 El treball col·laboratiu dels membres del grup classe. 
 Que es treballin les emocions i l’afectivitat. 

 


