
 

CONCURS CULTURAL ESPORTIU 

 

1. CONVOCATÒRIA 

El Consell Esportiu del Bages, amb el suport del Consell Català de l’Esport, convoca l’àmbit 

comarcal del 28è Concurs cultural-esportiu, adreçat a tots els infants i joves del Bages, nascuts 

entre els anys 2003 i 2012, independentment de si practiquen o no esport. 

Aquest concurs es portarà a terme durant el curs escolar 2018-2019. 

 

2. OBJECTIUS 

Desenvolupar les qualitats artístiques i literàries dels nois i les noies a través de l'esport com a 

manifestació cultural. 

 

3. CATEGORIES 

 Prebenjamí (2011– 2012) - Cicle inicial d’educació primària (1r i 2n) 

 Benjamí (2009 – 2010) - Cicle mitjà d’educació primària (3r i 4t) 

 Aleví (2007 – 2008) - Cicle superior d’educació primària (5è i 6è) 

 Infantil (2005 – 2006) - Primer cicle d’educació secundària obligatòria (1r i 2n) 

 Cadet (2003 – 2004) - Segon cicle d’educació secundària obligatòria (3r i 4t) 

 

4. CONCURSOS 

Tres modalitats per participar:  

 Pintura-dibuix 

 Redacció 

 Mascota 

 

5. PARTICIPACIÓ 

 

Prebenjamí Benjamí Aleví Infantil Cadet 

Pintura-Dibuix x x x x 

Mascota x x x x 

Redacció 

 

x 

 



 

6. ASPECTES TÈCNICS 

 

Pintura-dibuix 

El treball realitzat ha de ser original i representatiu de l’esport. Les tècniques que es poden 

utilitzar són lliures i s'ha de fer en un full mida DIN-A4. 

 

Mascota 

Creació d’una mascota representativa de l’esport. El treball presentat ha de ser original. Les 

tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'ha de fer en un full mida DIN-A4. 

 

Redacció 

Elaboració d'una redacció, article periodístic o entrevista que reflecteixi l'activitat esportiva. El 

treball presentat ha de ser en català, original i ha de tenir una extensió aproximada de 100 línies 

mecanografiades, per una sola cara i en paper DIN-A4. 

 

7. PREMIS 

Tots els premis que s’atorguen corresponen a una quantitat de diners bescanviable per 

material esportiu. És condició imprescindible assistir personalment a l’acte de lliurament de 

guardons del Concurs per poder rebre els premis. Els premis s’atorguen en funció de les 

categories i modalitats convocades: 

 
Pintura-dibuix Mascota Redacció 

1er classificat 60,00 € 

2on classificat 45,00 € 

3er classificat 30,00 € 

Entitat 120,00 € 

 

El jurat podrà declarar deserts els concursos. El veredicte serà inapel·lable. 

 

8. DADES 

La data límit per lliurar els treballs que optaran a l’àmbit comarcal és el dia 24 de maig de 2019. 

 

En tots els treballs ha de constar, a la part posterior, les següents dades dels participants: 

 Nom i cognoms 

 Curs o cicle educatiu 

 Centre docent o entitat al qual pertany el participant 

 



 

Tots aquells treballs que no portin totes aquestes dades seran declarat nuls i no podran optar 

als premis. 

 

Tots els centres educatius han de presentar separats per categoria i modalitats els treballs, així 

com també un recompte dels mateixos. 

 

9. LLIURAMENT DE PREMIS 

L'acte de lliurament de premis de l’àmbit comarcal es faran durant la Festa de Cloenda dels Jocs 

Esportius de la comarca del Bages, que tindrà lloc dissabte 15 de juny al Congost de Manresa 

(Instal·lacions per determinar). 

 

10. ALTRES ASPECTES 

La participació en totes les modalitats del Concurs cultural-esportiu implica l'acceptació íntegra 

d'aquestes bases. L'incompliment de les bases comportarà la  no admissió del treball. 


