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PARTICIPA FINS AL:

FULLET INFORMATIU



Coneix el 
concurs 
escolar 
de PortAventura World

A qui va 
dirigit

Alumnes de centres escolars de tot el 
territori nacional de:

5è i 6è de Primària (10-12 anys)
1r i 2n de l’ESO (12-14 anys)

1
INSCRIPCIÓ       
AL CONCURS

Des del
17/10/2022

2
ENVIAMENT 

DE TREBALLS

Fins al
31/03/2023

3
DECISIÓ DEL JURAT

I COMUNICACIÓ
A GUANYADORS

Abril de 2023

4
ENTREGA DE PREMIS

Maig de 2023
Jornada de professors
a PortAventura World

Mecànica
del concurs

El docent guiarà el seu alumnat en el desenvolupament d’un treball grupal (màxim 5 alumnes) per 
desenvolupar un projecte per al seu propi centre educatiu o el seu entorn més proper que doni 
resposta a un dels 5 reptes mediambientals proposats:

ENERGIES RENOVABLES RESIDU ZERO CANVI CLIMÀTIC BIODIVERSITAT DEIXALLES AL MAR

FES EL TEU MÓN MÉS SOSTENIBLE és un concurs escolar que té com a objectiu conscienciar i fer actuar l’alumnat per tal de millorar el 
nostre medi ambient.

L’alumnat desenvoluparà en grup propostes d’acció amb impacte positiu al seu centre educatiu o a l’entorn més pròxim. 

Si el seu projecte resulta guanyador, els i les alumnes viuran la satisfacció de posar-lo en marxa a l’escola amb el finançament de 
PortAventura World. CONSTRUÏM ENTRE TOTS UN FUTUR MILLOR, US APUNTEU AL REPTE?

COM PARTICIPAR

INSCRIU-TE

https://concursoescolar.portaventuraworld.com/ca/inscribete


A la web del concurs trobaràs els següents recursos del 
programa i tota la informació necessària per participar. 

CONCURSOESCOLAR.PORTAVENTURAWORLD.COM

Materials 
disponibles en 

català i castellàDescobreix els
materials

A la web del concurs, tens al teu abast una guia 
interactiva perquè els infants naveguin lliurement, 
i puguin conèixer ells mateixos el concurs.

Allà trobaran els vídeos explicatius dels 5 reptes, 
activitats per investigar-los, i recomanacions 
per desenvolupar el seu projecte en grup.

T’oferim una senzilla proposta de programació 
per posar en context el concurs i reflexionar 
sobre la situació actual del medi ambient. 

Amb propostes d’activitats per treballar els  
ODS i els reptes amb el grup.

Bases 
del concurs

Guia interactiva 
per a l’alumnat

Guia didàctica  
per als docents

Formulari i fitxa
de participació

FORMULARIVEURE-LAVEURE-LA

T’expliquem els passos i requisits per 
participar, els premis i com s’avaluaran 
les propostes.

Es tracta d’un recurs per a l’alumnat, que els   
ajudarà a plasmar la proposta de participació.

Inclou l’explicació del concurs i preguntes 
útils per reflexionar sobre qualsevol repte 
mediambiental i cercar-ne una solució. 

FITXA

VEURE-LA

http://CONCURSOESCOLAR.PORTAVENTURAWORLD.COM
https://concursoescolar.portaventuraworld.com/materiales/formulario_cat.pdf
https://concursoescolar.portaventuraworld.com/ca/inscribete/
https://view.genial.ly/62fb5a81cf5c900011d0515b
https://concursoescolar.portaventuraworld.com/materiales/ficha_cat.pdf
https://concursoescolar.portaventuraworld.com/materiales/basesconcurso_cat.pdf


A PortAventura World creiem que un món més sostenible és possible. 

Per això, a més d’aquest concurs, en la visita al parc, els grups escolars poden 
gaudir gratuïtament dels tallers EcoEduca, on l’alumnat reflexiona sobre l’impacte 
ambiental dels residus i estudia i observa la biodiversitat que ens envolta.

Si desitges més informació, 
posa’t en contacte amb 

nosaltres a través del correu 
concursoescolar@portaventura.es
 o trucant al telèfon 678 313 295.

CONCURSOESCOLAR.PORTAVENTURAWORLD.COM

Guanya 
fantàstics
premis

5 PREMIS DE
1.000 €
PER A L’ESCOLA
Destinats al finançament de 
cada projecte guanyador.
(1 per repte)

ESTADA COMPLETA A
PORTAVENTURA WORLD
+ TALLER
Per a cada membre dels 
5 grups guanyadors.
(5 alumnes i 2 docents)

+

http://CONCURSOESCOLAR.PORTAVENTURAWORLD.COM

