
 

 

CONCURS CULTURAL – ESPORTIU 
 
 

 
Informació general          

                                  

 
 
 

 

El concurs cultural – esportiu té l’origen a la Unió de Consells Esportius 

de Catalunya. El Consell Esportiu de l’Anoia segueix amb la iniciativa 

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. 

 

Maneres de participació         
Es pot participar en un o varis temes que s’anomenen a continuació, segons categoria: 
 

CATEGORIA 
CONCURS 
PINTURA 
DIBUIX 

MASCOTA REDACCIÓ FOTOGRAFIA VIDEO 
BLOC 

ESPORTIU 

PREBENJAMINA X X     

BENJAMINA X X     

ALEVINA X X     

INFANTIL 
X X X X X  

CADET 

ENTITAT      X 

  
 Els treballs realitzats han de ser originals i ha de representar l’esport escolar. Les tècniques que 

es poden utilitzar són lliures.  

 La pintura - dibuix i la mascota s’hauran  de fer en un full mida DIN-A4. Descarrega la plantilla 

a la web. 

 L’elaboració d’una 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          

 Medalles als/les tres primers/es classificats/des de cada categoria.  

 Premi a l’escola de la comarca amb més nombrosa participació (de 1r de primària fins a 4t 

d’ESO). 

 Premi a l’escola de la comarca amb un més alt percentatge de participació, en relació amb el 

nombre d’alumnes matriculats. 

Dates de convocatòria          

 Data límit de lliurament treballs concurs: Dimecres 24 d’abril de 2019 

 Data d’exposició i lliurament premis guanyadors/es concurs: 

 Prebenjamins: 18 de maig de 2019 

 Benjamins: 4 de maig de 2019 

 Alevins: 11 de maig de 2019 

 


