
 

 

XVII CONCURS D’OBJECTES AMB MATERIALS REUTILITZATS 2018 

 

BASES DEL CONCURS 

 

1. Tema 

Concurs d’objectes fets amb residus. Construcció de joguines no bèl·liques, objectes de 

decoració o altres objectes fets amb residus. 

2. Participants 

Hi poden participar tot l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, educació especial, 

així com altres col·lectius d’educació no formal (associacions juvenils, grups d’esplai, etc. ), a 

nivell individual, com a grup o com a centre.  

3. Inscripció 

La inscripció és totalment gratuïta i s’ha de fer quan es dipositin les joguines al Centre 

d'Informació i Educació Ambiental de TIRME (el CUB). 

Heu de presentar una fitxa per a cada objecte (com la que s'adjunta), amb les dades del vostre 

centre i de l’alumnat que hi ha participat. La fitxa, en fer l'entrega, ha d'anar aferrada amb cinta 

adhesiva, o d'alguna altra manera a l'objecte per tal que es pugui identificar a l'hora de fer les 

valoracions. 

4. Condicions tècniques 

Els objectes s’han de fer exclusivament amb residus (segons la “Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 

residus sòlids i sòls contaminants”, un residu és qualsevol substància o objecte que el seu 

posseïdor rebutgi o tingui la intenció o l’obligació de rebutjar). Es poden pintar, folrar, etc. amb 

residus. Els tècnics del programa d'Educació Ambiental sobre Residus disposen de material 

didàctic per facilitar idees als participants.  

Els objectes no poden superar les dimensions següents:  

 Llargària: 70 cm 

 Alçada:  70 cm 

 Fondària: 70 cm 

 

 



 

5. Categories 

La valoració de les joguines, de la decoració o dels objectes es fa tenint en compte les categories 

a les quals pertanyen, que són les següents:  

CATEGORIES 

Educació infantil 

Educació primària 1r cicle (1r, 2n i 3r) 

Educació primària 2n cicle (4t, 5è i 6è) 

Educació especial 

Educació secundària i educació no formal 

 

6. Termini de recepció dels treballs 

 

 L’entrega i la retirada del material és responsabilitat del centre.  

 Els treballs s’han de presentar al Centre d'Informació i Educació Ambiental de TIRME (el 

CUB), Ctra. de Sóller, km 8,2. 

 S’admeten tots els treballs fins el dia 11 de maig de 2018: els matins, de dilluns a 

divendres, de 7:00h a 14:30h. La inscripció al concurs estarà oberta de l’1 a l’11 de maig 

de 2018. 

7. Criteris de valoració 

De cada joguina, decoració o objecte se’n valora el següent (amb una valoració màxima de 10 

punts): 

Conceptes a valorar Puntuació 

Materials i mètodes de construcció emprats 0-4 

Imaginació i creativitat 0-3 

Utilitat 0-2 

Qualitats estètiques 0-1 

 

8. Jurat 

El jurat està format per representants del Consell de Mallorca i Gram. Les decisions del jurat són 

inapel·lables.  

 

 

 

 



 

9. Recuperació d’objectes 

Els objectes premiats i seleccionats passen a ser propietat d’Educació Ambiental sobre Residus, 

que se’n reserva el dret d’utilitzar-los per a la seva producció, difusió i registre a l’Oficina 

Espanyola de Patents i Marques, i a la resta d’administracions, si és necessari. Els objectes 

presentats que no han estat seleccionats es podran recollir durant els 7 dies després de l’entrega 

dels premis. Si no es recullen, no s’admet cap reclamació posterior a aquesta data. Tampoc no 

s’admet cap reclamació si l’objecte ha patit qualque petit desperfecte, com a conseqüència de 

la seva fragilitat.  

 

10. Acceptació de les bases 

La participació al concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.  

 

11. Contacte 

Programa d'Educació Ambiental Sobre Residus 

GRAM 

C/Gaspar Oms, 9 Local 4, Inca.  

Aina Sánchez Gayoso 

Tel. 636 979 418 

aina@gram.cat 


