
 
Concurs de cartells del  

10è aniversari de l’Agenda 21 Escolar de Sabadell. 

1. S’hi pot presentar l’alumnat  que ho desitgi, a títol individual, grup classe, cicle 
formatiu, comissió, de centres educatius de Sabadell.  

2. El motiu i el format del cartell són lliures . L’autor o autora ha de tenir present que 
en la part inferior del cartell cal deixar-hi un espai adient per ubicar els logotips de les 
institucions del programa d’Agenda 21 Escolar.  

3. El tipus de material emprat és lliure .  
4. Els originals es poden fer mitjançant qualsevol procediment. 
5. Els treballs s’han de presentar sense signatura. Darrere, els autors o autores hi han 

d'escriure el seu nom, l’edat  i el centre educatiu.  
6. En els cartells, de manera ben visible i que ressalti, hi ha de figurar la llegenda 

“10è aniversari de l’Agenda 21 Escolar de Sabadell“ . 
7. Els originals s’han de presentar a les oficines de l’Agenda 21 Es colar de 

Sabadell (carrer del Sol,1 3a planta) o bé a les of icines del Centre de Recursos 
Pedagògics (c. de la Mare de les Aigües, 35), fins al dia 31 de maig de 2013.   

8. Se seleccionarà un únic guanyador.  El guanyador es presentarà oficialment com a 
cartell il·lustratiu del 10è aniversari durant tots els actes del commemoració i 
constaran les dades de l’autor o autors i el centre educatiu.  

9. Al jurat hi constaran representants de l’Ajuntament de Sabadell, del Centre de 
Recursos Pedagògics i l’artista local Werens .  

10. El veredicte es farà públic abans del 23 de juny de 20 13 i serà inapel·lable. 
11. Per decidir el veredicte del concurs, el jurat tindrà en compte: la qualitat artística, 

l’expressivitat, l’originalitat i la capacitat de c omunicar els valors de la 
sostenibilitat i del mateix programa Agenda 21 Esco lar.   

12. Els treballs no premiats els podran retirar els autors, amb posterioritat. S’entendrà 
que renuncien als seus originals els autors que no passin a retirar-los abans del 30 
de juny de 2013.  

13. Tots els concursants accepten les presents bases en el moment de fer efectiva la 
seva candidatura. 

14. Els participants al concurs cedeixen els drets de propietat intel·lectual a 
l’Ajuntament de Sabadell.  

15. L’Ajuntament de Sabadell es reserva la possibilitat de fer qualsevol modificació al 
cartell guanyador, sempre que no comporti una alteració substancial.  


