
BASES DEL CONCURS “ESTIMA CABRERA” (edició 2022)

Tema
Allò que ens porta la mar.

Residus humans,  sobretot  plàstics,  arriben constantment a les nostres costes.  Cabrera,  tot  i  ser  un espai
natural protegit i aïllat no n’és una excepció. Què podem fer perquè això no passi? Quines són les espècies
que es veuen afectades per aquesta situació?

Es pot participar amb qualsevol tipus de manifestació artística (bé sigui un treball manual, bé en format
audiovisual) en que es treballi la temàtica dels fems marins amb residus com els que arriben a la platja
arrossegats  per  les  ones.  Es  valoraran  especialment  aquelles  obres  realitzades  amb materials  recuperats
directament de la platja. 

Presentació d’obres i termini
Per participar, cal emplenar el següent formulari: https://bit.ly/ConcursEstimaCabrera

Les obres es podran presentar fins dia 29 d’abril.

El lliurament de les obres en format físic s’ha de fer al Centre de Visitants del Parc, de dilluns a diumenge de
10 a 17h (Avinguda de Gabriel Roca, s/n, de la Colònia de Sant Jordi). 
Les obres en format audiovisual s’han de lliurar  en un format d’accés lliure a través del correu electrònic
guiesparcnacionalcabrera@gmail.com.

Categories
El concurs comptarà amb dues categories:

● Tercer 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 i 3 mestres/professors acompanyants (inclou el
transport en bus del centre educatiu fins la Colònia de Sant Jordi i en barca fins a Cabrera; s’ha de
fer durant el curs escolar 2021/2022). 

● 2n premi: visita al Centre de Visitants per a tot el grup de classe i 3 mestres/professors acompanyants
(inclou el transport en bus des del centre educatiu fins a la Colònia de Sant Jordi; s’ha de fer durant
el curs escolar 2021/2022). 

● 3r premi: un obsequi del PN de Cabrera per al grup de classe.

Criteris de valoració
El jurat tendrà en compte els criteris de valoració següents:

● L’originalitat 
● El treball col·laboratiu dels membres del grup classe
● La incorporació de materials/residus recollits a la platja
● La vinculació al Parc Nacional de Cabrera

Guanyadors
La resolució dels treballs guanyadors es farà el dia 6 de maig. Ho comunicarem a través de correu electrònic
i també a les xarxes socials del Parc Nacional (www.facebook.com/PNCabrera/)
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