5a EDICIÓ
“CONCURS AMBIENTAL ESCOLAR” 2018-2019
CRITERIS, CARACTERÍSTIQUES I ENTREGA DELS TREBALLS.

L’Àrea de Medi ambient de la Diputació de València, amb la col·laboració dels
Ajuntaments, convida els col·legis públics i concertats de la província, a participar en la 5a
edició del Concurs Ambiental Escolar, concurs d’àmbit comarcal que té per objectiu fomentar
l’interés i sensibilitzar l’alumnat en la protecció i millora del medi ambient.
1.Participants:
Poden participar els alumnes de 4t, 5é i 6é dels col·legis públics i concertats de la província (en
cas de ser un Col·legi Rural Agrupat, podrà participar tota l’escola).

2. Temàtiques
•
Canvi climàtic.
•

L'albufera, marjals i aiguamolls en general.

•

L'aigua dolça.

•

L'eficiència energètica.

•

La Terra.

•

Els parcs naturals.

•

La biodiversitat.

•

La desertificació i la sequera.

•

Protecció enfront de l'ozó.

•

El soroll. Problemàtica i solucions.

•

Mobilitat sostenible.

•

Economia circular: Reutilitzar, separar i Reciclar.

•

Consum i sostenibilitat.

•

Voluntariat ambiental.

•

Altres temes ambientals…

3. Característiques i format dels treballs:
L’alumnat ha de mostrar la seua visió del medi ambient des d’una vessant artística.
Poden presentar-se tant treballs individuals com treballs de grup, però amb les següents
característiques:

•
El treball individual es presenta en un full A4. Pot presentar-se indistintament un dibuix,
poesia, eslògan, dites populars, collage i composicions. Es pot utilitzar qualsevol tipus de
material: pintures, aquarel·les, retoladors, carbonet, goma-eva, paper de seda, llana,
branquetes, fulles, suro... Per tant, qualsevol fórmula que es puga plasmar en paper serà
vàlida.
•
El treball de grup tindrà format àudio, vídeo, ... En cas de ser premiat s’editaran
mitjançant un codi QR. No podrà presentar-se cap treball de grup en paper.
Amb el material seleccionat s’editarà un calendari mural en el qual es marcaran els dies de
major importància ambiental. El calendari, que es repartirà en tots els col·legis de la província,
és en sí mateix una eina de sensibilització, ja que a més de motivar la participació de l’alumnat,
facilita fer referències ambientals puntuals en l’aula.
Com l’objectiu és fer un calendari-mural ambiental els treballs seleccionats i per tant els treballs
amb premi seran majoritàriament individuals, plasmats en paper.

4. Entrega dels treballs:
Cada col·legi presentarà un màxim de 10 treballs del total realitzat. Tots els treballs han d’estar
correctament identificats en la seua part posterior, amb nom i cognoms del/a alumne/a, curs,
col·legi i municipi. Els treballs de grup també hauran d’incloure la relació de participants.
A més, els col·legis han de preparar una taula en format full de càlcul amb la relació de tot
l’alumnat que ha participat en el concurs (no sols els 10 seleccionats) perquè puguen rebre un
detall i el diploma personalitzat. La relació s’entregarà en format digital a l’Ajuntament,
juntament amb els treballs. No podran personalitzar-se els diplomes si falta la relació o si esta
es presenta en un format diferent (no val format Word ni Pdf).
La relació, en full de càlcul, seguirà estes especificacions:
•
En la part superior s’identifica el nom del centre, del municipi i el nombre total
d’alumnes participants
•
La relació d’alumnat que ha participat es farà en dues columnes:
Primera columna: nom de l’alumnat,
Segona columna: cognoms, sense comes ni altres signes de puntuació.
•
El llistat serà continu, un nom darrer d’altre, sense distingir cursos (tots els noms i
cognoms d’un col·legi seguits en la mateixa relació).

Imatge del model:
Municipi:
Col·legi:
Núm. alumnes participants:

Nom

cognoms

Pedro

Pérez Gómez

L’Ajuntament tramitarà en termini l’entrega electrònica dels treballs aportats pels diferents
col·legis, segons el procediment administratiu habitual (carpeta Ajuntament) i els remetrà,
juntament amb una còpia del registre electrònic i una fotocòpia del document Relació de
Treballs Entregats, a l’Àrea de Medi Ambient de Diputació, Av. Dr. Peset Aleixandre, 63 –
46009- especificant “Calendari Ambiental”.
La Diputació registrarà telemàticament l’entrada física dels treballs
5. Criteris d'avaluació:
Els treballs que es presenten s'avaluaran basant-se en els criteris següents:
•
•
•

Originalitat i creativitat: Es tindrà en compte la capacitat de crear i imaginar.
Correspondència amb les temàtiques assenyalades anteriorment.
Destresa.

6. Selecció dels treballs:
La selecció dels guanyadors es realitzarà en les fases següents:
•
La primera selecció la fa cada col·legi, que remet a l’ajuntament sols 10 treballs del total
realitzats per l’alumnat de 4t, 5é i 6é de primària, intentant que cobrisquen les diferents
temàtiques assenyalades.
•
En la segona selecció els treballs ja es separen per comarques, cuidant que estiguen totes
representades i també que hi haja representació de les diferents temàtiques ambientals.
•
Es fa una selecció final intentant posar al calendari el màxim nombre de treballs possibles
sense que este perda la claredat i la vistositat.
7. Premis:
L'objectiu dels premis és motivar i reconèixer la iniciativa de l’alumnat i fonamentalment
fomentar l'aprenentatge en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic en la població escolar. Per
això:
• Tots els participants rebran diplomes i embolcalls reutilitzables amb certificat de
conformitat respecte la directiva europea 10/2011 sobre materials i objectes plàstics destinats
a entrar en contacte amb aliments).
•
Tots els treballs editats al calendari escolar, tindran un premi individual. Si es tracta d’un
treball de grup, tindran un premi de grup.
•
Com és un concurs comarcal, totes les comarques tindran almenys un treball editat al
calendari i en totes hi haurà un col·legi amb premi col·lectiu, consistent en una jornada de tallers
ambientals dirigida a tots els cursos participants. Este premi sols el poden obtenir els col·legis
que tenen el treball d’algun alumne editat al calendari.

8.- Compromís dels col·legis premiats amb jornada de tallers:
Els col·legis premiats amb premi col·lectiu podran seleccionar, segons ordre de sol·licitud, els
tallers a realitzar dels oferts. El centre ha de facilitar a l’empresa que realitzarà els tallers, les
aules, gimnàs o qualsevol altra ubicació adequada per a realitzar els tallers seleccionats, segons
disponibilitat del centre.
Diputació, a través de l’empresa encarregada de desenvolupar l’activitat, farà arribar a l’escola
en antelació suficient, la unitat didàctica dels tallers perquè puguen tractar prèviament els
conceptes en l’aula si ho consideren.
La Diputació a través de la web de l’Àrea (http://www.dival.es/es/medioambiente/content/divulgacion-y-sensibilizacion-ambiental) i mitjançant les xarxes socials de la
xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat, (@xarxamunisost, i la Batllia,
@labatliarespon, es farà ressò de les activitats dutes a terme en els col·legis premiats sempre
que es dispose, del document d’autorització d’imatges.
Al mateix temps els col·legis poden informar les famílies, mitjançant els recursos disponibles
(aplicacions mòbils .. ) de l’activitat, passar-los fotografies dels tallers, enllaços a vídeos..
Finalment els col·legis premiats facilitaran a l’àrea de medi ambient de Diputació
(mediambient@dival.es), en el termini de dues setmanes màxim des que es realitza el taller, el
qüestionari de valoració que els farem arribar amb l’objectiu de valorar les activitats i
educadors i, conèixer les demandes dels col·legis i millorar la qualitat de les activitats.
9. Termini:
Els treballs es presentaran del 15 al 31 d'octubre del 2018.
10. Qüestions no previstes:
Les qüestions no previstes les resoldrà la Diputació segons el seu criteri.

