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CONDICIONS REGULADORES DEL PRIMER CONCURS “BLOCS PEL PLANETA – BLOCS
EDUCATIUS DE SOSTENIBILITAT DE SABADELL”

1. OBJECTE I FINALITAT
L’Ajuntament de Sabadell convoca el primer concurs de “Blocs pel Planeta – Blocs
Educatius de Sostenibilitat de Sabadell” amb la finalitat de fomentar la creativitat local i la
participació de la comunitat educativa en la difusió, mitjançant els blocs, dels valors de la
sostenibilitat en tots els seus nivells, la gestió ambiental, la gestió dels recursos naturals,
la biodiversitat i la qualitat ambiental tant urbana com del rodal, d'acord amb les bases
següents.

2. PARTICIPANTS
Al concurs hi podran participar tots els centres educatius de Sabadell.
El concurs tindrà dues categories, una adreçada a les escoles d’infantil i primària i, una
altra, adreçada a secundària i a altres nivells.

3. CONTINGUT DEL BLOC
La temàtica del bloc ha de versar sobre d’aprenentatge en matèries ambientals i/o de
sostenibilitat local, supramunicipal, estatal o global.
El disseny del bloc ha de ser funcional, de lectura fàcil i fomentar la interactivitat amb els
usuaris mitjançant canals bidireccionals. Així mateix, ha de facilitar la sindicació de
continguts i/o comentaris.
Es pot fer ús de diferents plataformes i eines 2.0 (audiovisuals, presentacions,
documentació, xarxes socials, etc.) i integració de d’aquestes plataformes.
Els blocs han de ser escrits en català, castellà i/o anglès.
No han de contenir restriccions pel tipus de domini i/o allotjament del bloc.
No s’hi poden incloure continguts o enllaços que no s’ajustin al marc legal vigent.

4. CRITERIS DE SELECCIÓ
El jurat valorarà l’adequació del contingut a les necessitats de l’audiència, l’estructura i
organització del bloc, l’originalitat, l’impacte visual, la qualitat gràfica i la interactivitat i
utilització d’eines 2.0.
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5. INSCRIPCIÓ
La inscripció dels blocs al concurs es realitzarà a través del formulari corresponent
disponible al web municipal, i es farà a través del l’adreça electrònica
agenda21@ajsabadell.cat o via registre municipal.
El període d'inscripció començarà l’1 de desembre de 2011 i finalitzarà el 31 de gener de
2012, ambdós inclosos.
La presentació de la proposta dels treballs al concurs implica la total acceptació de les
condicions reguladores.

6. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat qualificador estarà format per:
-

President: Ricard Estrada i Arimon, regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes.
Secretari: Agustí Hurtado i Giner, director de l’Escola Illa de Sabadell.
Vocals:
o Montserrat Fons i Vila, directora del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès
Occidental.
o Josep Serrano i Blanquer, cap del Servei de Sostenibilitat i Gestió
d’ecosistemes.
o Montse Duran i Tauleria, cap del servei d’Educació.
o Marta Lladó i Morgades, de Gestió de la Informació.
o Sílvia Ortiz i Sendrós, cap d’Imatge Corporativa de l’Ajuntament de Sabadell.

7. PREMIS
Els premis seran els següents, en col·laboració amb l’Ajuntament del Prat així com
l’empresa de transport Bardet.
Per als centres escolars d’infantil i primària, el premi consistirà en una visita guiada als
espais naturals del delta del Llobregat (el Prat de Llobregat), per a un màxim de 100
alumnes.
Per als centres de secundària i altres nivells educatius el premi consistirà en una visita
guiada al Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) situat al Prat de Llobregat, per
a un màxim de 50 alumnes,
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8. RESOLUCIÓ DEL CONCURS
El jurat adoptarà la proposta de resolució amb total independència sobre la base dels
dissenys que li siguin presentats i atenent únicament els criteris indicats a les condicions
reguladores.
La proposta del jurat serà elevada a l’òrgan administratiu corresponent per a l’ aprovació.
El veredicte final es donarà a conèixer als centres participants en cadascuna de les
categories, es farà públic no més enllà del 20 d’abril de 2012 i comportarà l’acceptació per
part del centre seleccionat.
El lliurament del premis s’efectuarà durant el tercer trimestre del curs escolar 2011-2012 i/o
el primer trimestre del curs escolar 2012-2013, amb acord previ dels centres guanyadors i
les entitats col·laboradores, tant pel que fa a visita guiada com a l’empresa de transport.
El concurs es podrà declarar desert si, a judici motivat del jurat, cap dels treballs
presentats té prou qualitat.

9. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Sabadell es reserva el dret de modificar les condicions reguladores si ho
exigís una causa justificada i sobrevinguda.

Blocs pel planeta
1r concurs de blocs digitals educatius de Sabadell

Organització:
AJUNTAMENT DE SABADELL – Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes.

www.sabadell.cat
L’Ajuntament de Sabadell, mitjançant la Regidoria de Sostenibilitat i Gestió
d’Ecosistemes, convoca el primer concurs de blocs digitals “Blocs pel planeta” per
tal d’impulsar l’ús de les noves tecnologies en projectes d’educació per a la
sostenibilitat, en el marc dels objectius de l’Agenda 21+10 i l’Agenda 21 Escolar de
Sabadell.

Amb la col·laboració de:
BARDET AUTOCARS - Solucions de mobilitat diferenciades i adaptades.

www.bardet.com
Empresa sabadellenca de transport de viatgers per carretera amb més de 40 anys
d’experiència en el sector, i integrada a AVANT GRUP. Corporació líder a
Catalunya amb un projecte basat en diversos pilars essencials: màxima qualitat de
servei; flota moderna i unificada amb més de 160 vehicles; sistemes de gestió
(control dels processos) certificada en ISO 9001:2008; seguretat; implantació de
noves tecnologia en els sistemes de treball i manteniment i per últim, un
compromís decidit amb el medi ambient.
Bardet col·labora en el concurs amb la provisió del transport dels guanyadors a les
sortides guiades, amb serveis discrecionals.

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT – ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL
LLOBREGAT. www.elprat.cat
Els espais naturals del delta del Llobregat són una de les zones més importants de
Catalunya quant a l’educació ambiental i la recerca. No hi ha cap gran metròpoli a
la Mediterrània que gaudeixi d’uns aiguamolls d’importància internacional a les
seves portes. És un indret per visitar-lo, per descobrir-hi un indret on les
condicions d’observació de flora i fauna són excepcionals. Els itineraris guiats
permeten adonar-se de la diversitat d'ecosistemes i els valors naturals del delta
del Llobregat; aprendre a identificar la flora i fauna a partir de les observacions
fetes, i fomentar accions encaminades a preservar el nostre entorn.
L’Ajuntament del Prat de Llobregat, mitjançant els serveis d’educació ambiental
municipals, col·labora en el concurs amb la provisió de la visita guiada al delta del
Llobregat.
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FUNDACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ D’ANIMALS MARINS

www.cram.org
Entitat dedicada a la protecció del medi i de les espècies que l’habiten. La seva
activitat principal es la clínica i el rescat d’espècies marines en perill que avaren a
la costa catalana, per reintroduir-les posteriorment al seu hàbitat. La Fundació
porta a terme diverses línies de treball en conservació, investigació i formació;
acompanyat d’accions de sensibilització social sobre l’estat del medi marí i les
seves problemàtiques. El CRAM disposa d’un Centre de Recuperació i un equip
tècnic i humà, a més de tres vaixells preparats especialment per a l’assistència a
espècies marines.
El CRAM col·labora en el concurs amb la provisió de la visita guiada a les seves
instal·lacions.

