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Dilluns, 7 de març de 2016 
Ref. IV concurs reciclatge 

 
 

 
A/A DELS PARES I MARES D’Ed. INFANTIL i Ed. PRIMÀRIA 
 
 

IV Concurs de Reciclatge 
 

 

Benvolgudes famílies, 

Tal i com es va comentar a les reunions de pares d’inici de curs, dins del marc del 

Projecte Agenda 21 Escolar i del Programa Escoles Verdes, una de les actuacions  

d’aquest curs és el   IV Concurs de Reciclatge, una iniciativa pensada per a fomentar el 

reciclatge, la reutilització de residus i, també, la cooperació entre pares i fills.  

Aquest any el tema del concurs és: ELS ANIMALS.  

Les bases del concurs són les següents: 

 Cada família participant haurà de presentar un únic projecte.   

 No hi haurà categories.  

 Hi haurà tres guanyadors, que rebran un petit obsequi i tindran el seu 

reconeixement a la propera edició de l’anuari de l’escola i una entrada al Blog 

Virsa Sostenible. http://virsasostenible.blogspot.com.es 

 Tots els projectes presentats al concurs, una vegada es conegui el nom dels 

guanyadors,  seran exposats al vestíbul de l’entrada de Plaça Catalunya. 

 A l’hora de triar el projecte guanyador es tindrà en compte l’originalitat i l’ús de 

materials reciclats o reutilitzats; és a dir, a major quantitat de materials emprats 

de rebuig, més possibilitats per optar al premi. 

 Per afavorir l’objectivitat del veredicte, no es posarà noms ni cognoms de 

l’alumne/a al projecte. Aquest haurà de portar escrit només un títol inventat i 

s’haurà de lliurar al tutor/a juntament amb la butlleta, degudament 

emplenada, que trobareu a la part inferior del full. 
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 El jurat estarà format pels professors-membres de la Comissió Ambiental. 

 El període de lliurament del projecte serà del 2 al 12 de maig. Els noms dels 

guanyadors es donaran a conèixer el dia 6 de 

juny a les 17:15h a l’auditori (es prega 

l’assistència de tots els participants).  

 

Des de la Comissió Ambiental us engresquem a participar en aquesta activitat; no és 

només una oportunitat per reduir els residus sinó també és una bona excusa per 

realitzar una activitat divertida i enriquidora juntament amb els vostres fills.  

Per a qualsevol aclariment o suggerència, no dubteu en contactar amb el cap de la 

Comissió Ambiental, a través del correu electrònic egonzalez@vergesalut.com 

 

Cordialment, 
 

Eulàlia González 
Cap de la comissió ambiental 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   IV CONCURS DE RECICLATGE 
 Butlleta de participació 

 
 

CURS:__________________     NOM:_________________________________________ 

1r COGNOM:_______________________     2n COGNOM:________________________   

TÍTOL DEL PROJECTE:   ____________________________________________________ 
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