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BASES DEL CONCURS DE DIBUIX DEL PROGRAMA EDUCATIU “DESCOBREIX EL RIU” 

Organització 

Aquest premi està organitzat per la Fundació RIVUS, per encàrrec del Consorci Besòs Tordera, amb la col·laboració de 

l’empresa Aprèn Serveis Ambientals S.L., que gestiona el programa educatiu “Descobreix el riu”. 

Objectiu 

Promoure el coneixement de la fauna i flora pròpia dels nostres entorns fluvials entre els estudiants. Cada any escolar 

es proposarà una espècie animal o vegetal. Per al curs 2021-2022, la temàtica escollida és l’anguila (en aquest enllaç 

podreu trobar informació sobre l’espècie). 

Participació 

Podran participar en aquest concurs tots aquells alumnes de primària (de 1r a 6è) que realitzin alguna activitat educativa 

inclosa en el programa educatiu “Descobreix el riu” durant el curs 2021-2022. 

La participació és individual i s’ha de canalitzar a través de cada centre docent. 

Només es pot presentar un dibuix, que ha d’anar acompanyat del formulari d’inscripció degudament emplenat, per 

alumne i aquest s’ha de fer dins l’espai delimitat en el full normalitzat. Es lliurarà un full de dibuix per a cada alumne/a, i 

en cas que sigui necessari alguna còpia més es podrà descarregar aquest full a  

https://fundaciorivus.cat/linies-actuacio/espai-rivi-educacio-ambiental/#descobreix-riu 

Es desestimaran els dibuixos que no s’atenguin a aquestes bases i aquells que puguin ser de caràcter ofensiu o poc 

apropiat. 

Procediment participació 

Les escoles que tinguin alumnes que volen participar en el concurs, hauran d’enviar en un sobre (que es lliurarà al 

professorat el dia de l’activitat) tots els dibuixos i formularis d’inscripció a la següent adreça de correu postal: 

Aprèn Serveis Ambientals S.L. 

Edifici de l’estació, s/n 

08590 Figaró-Montmany (BARCELONA)  

 

La data límit per a la presentació de treballs és el 30  de juny de 2022. 

Tant els dibuixos com els fulls d’inscripció han d’anar dins el mateix sobre! 

 

 

https://fundaciorivus.cat/wp-content/uploads/2021/03/desplegable-especies-amenacades-web.pdf
https://fundaciorivus.cat/wp-content/uploads/2021/03/desplegable-especies-amenacades-web.pdf
https://fundaciorivus.cat/linies-actuacio/espai-rivi-educacio-ambiental/#descobreix-riu
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Un cop Aprèn Serveis Ambientals rebi el sobre amb els treballs enviarà un correu electrònic al mestre responsable que 

s’indiqui al full d’inscripció. Aquest  missatge servirà de comprovant d’entrega dels dibuixos. 

Temàtica 

“Dibuixa la teva anguila”. D’entre les obres guanyadores del primer premi s’escollirà la mascota per al programa 

“Descobreix el riu” del curs 2022-2023 i apareixerà a tots els materials didàctics i tots els mitjans de comunicació i 

publicitat vinculats al programa educatiu “Descobreix el riu”. 

Característiques i tècnica 

Ha de ser un dibuix artístic i lliure. No es poden fer còpies ni calcs. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (llapis, 

retoladors, ceres, etc.) excepte les noves tecnologies, i sempre adaptant-se a les mides del full normalitzat. És important 

que els colors siguin nítids i que l’element principal sigui l’anguila. 

Jurat 

El jurat estarà format per: 

• Representant del Patronat de la Fundació RIVUS 

• Membre del Consell Assessor Científic/Tècnic de la Fundació RIVUS 

• Representant dels Òrgans de Govern del Consorci Besòs Tordera 

• Il·lustrador/a professional 

• Representant d’Aprèn Serveis Ambientals S.L. 

Categories i premis 

Existiran tres categories: 

• Cicle Inicial: 1r i 2n d’educació primària. 

• Cicle Mitjà: 3r i 4t d’educació primària. 

• Cicle Superior: 5è i 6è d’educació primària. 

S’atorgaran un primer premi i dos accèssits a cadascuna de les tres categories. 

• Primer premi: targeta regal valorada en 100 € per a la compra llibres i material escolar i una estada gratuïta de 

3 dies de colònies d’estiu a l’Escola de Natura de Vallcàrquera (www.vallcarquera.cat). 

• Accèssits: targeta regal de valorada en 50 € per llibres i material escolar.  

Els centres educatius dels alumnes guardonats rebran una altra targeta regal del mateix import.  

 

 

http://www.vallcarquera.cat/
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Lliurament de premis 

El veredicte del jurat es farà públic en un acte de lliurament que tindrà lloc a la seu del Consorci Besòs Tordera durant 

l’inici del curs escolar 2022-2023. 

Els dibuixos guanyadors es presentaran al públic i podran ser exposats en suports de comunicació de la Fundació 

RIVUS, del Consorci Besòs Tordera i d’Aprèn Serveis Ambientals. 

El veredicte del jurat és inapel·lable, i el sol fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. 

Consideracions 

Qualsevol dibuix que no s’ajusti a les normes especificades en aquestes Bases podrà ser desestimat pel jurat. 

Els representants legals dels autors participants en aquest concurs donen el seu consentiment per tal que les dades 

personals que faciliten s’incorporin a un fitxer informatitzat amb la finalitat de gestionar el procés del premi. També 

autoritzen a la Fundació RIVUS, al Consorci Besòs Tordera i a Aprèn Serveis Ambientals S.L. la difusió dels dibuixos 

presentats a concurs, així com de les fotografies i gravacions dels actes públics que es duguin a terme vinculats a 

aquest concurs i on apareguin els alumnes participants. 

 

Granollers, setembre de 2021 


