
    

 

 

 

Concurs de Dibuix “CUIDEM L’EBRE” 
temàtica “Les espècies invasores de 
l’Ebre” 
 



    

 

 

 

 

El Concurs de Dibuix “Cuidem l’Ebre. Les espècies invasores de l’Ebre” es convoca en 
motiu de la Festa de la Natura que es realitzarà a Tortosa el diumenge 9 de juny de 2019, 
darrer dia de la Festa de la Natura. 
 
   
BASES 
 
1. Hi podran participar totes les escoles que ho desitgin, alumnes de quart i cinquè de 
primària.  
 
2. El tema dels treballs haurà de centrar-se en “Les espècies invasores de l’Ebre”  
 
3. La participació per part de l’escola al concurs es formalitzarà mitjançant l’enviament 
d’un correu electrònic a gbosch@leader.cat fins el divendres 31 de maig de 2019 
indicant quins cursos hi participen i quants alumnes.  
 
4. L’escola participant haurà de recollir els treballs i el professorat enviar escanejats els 
6 dibuixos més valorats (3 de 4rt i 3 de 5è) a gbosch@leader.cat fins el 5 de juny de 2019 
per tal que es faci la última valoració entre totes les escoles. 
 
5. Les obres guanyadores es vindran a recollir a les escoles entre els dies 6 i 7 de juny 
per part del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.  
 
6. Les obres podran ser realitzades amb qualsevol tècnica, signades i datades per l’autor 
de l’obra. 
 
7. Les mides han de ser com a màxim de full DIN A4. 
 
8. A les 12:30h del dia 9 de juny, a la Festa de la Natura que tindrà lloc a Tortosa, i en 
acte públic, el jurat emetrà el veredicte i tindrà lloc el lliurament de premis. 
 
9. Per tal de no deslluir l’acte els artistes premiats han de ser presents a l’hora del 
lliurament de premis.  

PREMIS 

Tindran premi els 3 millors dibuixos escollits tant de quart com de cinquè del conjunt 

d’escoles que es presentin.  

ORGANITZA: Consorci per el Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
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