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RESUM DE BASES DEL CONCURS EDICIÓ 2020 
 

COM PARTICIPAR EN EL CONCURS DE CARTES I DIBUIXOS 

“ARA ANEM CAMINANT A L’ESCOLA”  

FITXA D’INSCRIPCIÓ: abans de l’1 de novembre de 2020 a l'adreça de correu electrònic 

projectes@stopaccidentes.cat  o impresa al representant de la delegació de STOP Accidents de la seva 

comunitat autònoma. El centre educatiu s'inscriu en la fitxa oficial i designa del centre un responsable 

amb les seves dades com a persona de contacte per a la coordinació. 

TALLER i ENQUESTA:  L'alumnat participa en un taller teòric de 50 minuts i repassem valors de mobilitat 

i s'aprofita per ampliar les bases i la temàtica del concurs. 

S'entrega una enquesta de mobilitat per valorar la seguretat en l'entorn de l’escola (només en centres 

nous participants) aquesta s'haurà d'omplir a casa i es lliurarà juntament amb les fitxes de carta i dibuix 

als tutors. 

TREBALLS CARTES I DIBUIXOS: S'entrega una fitxa en mida DIN-A4. Per redactar les cartes i / o realitzin 

els dibuixos. Cada alumne/a podrà participar en una de les dues modalitats, carta o dibuix, la que 

lliurement triï. 

Les cartes hauran de tenir una extensió màxima de 200 paraules i aniran dirigides a familiars, autoritats o 

responsables municipals, ciutadania en general, etc. 

Els dibuixos es realitzaran amb qualsevol classe de llapis de colors o retoladors i hauran d'incloure un 

lema o títol relacionat amb el dibuix. 

IDENTIFICAR EL TREBALL: S'identificarà cada treball mitjançant el nom del col·legi, el curs (per exemple: 

3r B, etc.), nom de pila i nombre de llista de la seva classe, nom del tutor i data de realització del treball. 

TEMES: Els valors viàris i la mobilitat saludable, sostenible i segura. Algunes idees poden ser: 

 Què significa desplaçar-se sol/a per la ciutat? 

 Per què m’agrada anar caminant a l’escola? 

 Mobilitat sostenible, anar caminant, en bici, en transport públic, importància de la convivència 

en la mobilitat, etc. 

 Com milloraria la convivència en la mobilitat del meu barri, la meva ciutat, el meu poble, etc. 

PRESELECCIÓ: El Centre realitzarà una selecció prèvia de 4 en cada categoria. En total s'enviaran els 8 

millors treballs (cartes i dibuixos indistintament). Hauran de presentar les autoritzacions dels pares dels 

8 treballs pre-seleccionats, per la condició de menors dels autors/es dels treballs. 

CERTIFICAT DE PARTICIPACIÓ: Cada centre escolar ha de presentar un escrit certificant el nombre total 

d'alumnat participant en els tallers i concurs (vegeu el certificat model). 

TERMINI DE PRESENTACIÓ AL CONCURS: El termini límit de presentació dels treballs pels centres 

educatius, serà el 30 de novembre del 2020.  

SELECCIÓ DELS TREBALLS GUANYADORS: Entre tots els treballs pre-seleccionats un jurat únic designat 

per Fundació MAPFRE i STOP Accidents, seleccionarà un (1) treball guanyador per cada categoria i en cada 

CC.AA. Els treballs premiats passaran a la següent fase en què, el mateix jurat seleccionarà els 2 millors 

treballs d’àmbit nacional que es classificaran com Guanyadors Nacionals del Concurs de cartes i dibuixos 

"Ara anem caminant a l'escola" de Fundació MAPFRE i STOP Accidentes.  

JURAT ÚNIC: El jurat únic serà de lliure designació per part de Fundació MAPFRE i STOP Accidents. Les 

decisions d'aquest jurat seran inapel·lables. 

CATEGORIES:  S’estableixen dues categories: 

1ª categoria d’alumnes 3r i 4t d’Educació Primària  
2ª categoria d’alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària  
 
 

 

 

 

mailto:projectes@stopaccidentes.cat


  

2 
Stop Accidentes, Associació SENSE ÀNIM DE LUCRE reconeguda d'UTILITAT PÚBLICA, d'àmbit nacional inscrita en el Registre d'Associacions del 

Ministeri de l'Interior amb data 22 de novembre de 2000 amb Núm. Nacional 167202 de la Secció 1a NIF: G 62484480 
 

 

Poden participar en el Concurs, en la categoria corresponent segons la indicació prèvia, els alumnes de 3r, 

4t, 5è i 6è d’Educació Primària dels centres educatius prèviament inscrits seguin les condicions establertes 

en les presents basses, sempre que prèviament hagin participat en els tallers teòrics sobre mobilitat 

segura i sostenible impartits per STOP Accidentes. A l’hora de determinar en quina categoria participa 

l’alumne, els organitzadors i els centres escolars hauran d’estar en el curs acadèmic en el qual es trobi 

inscrit el mateix en el moment de realitzar el seu treball (3r, 4t, 5è o 6è de primària), que es considerarà 

el moment de participació (aquesta dada l'ha d'incloure el mateix alumne a la fitxa on elabori el seu 

treball).  

 

PREMIS: S’entregaran dos premis per CCAA, un a cada categoria 

 1a categoria alumnes de 3r i 4t de Primària: una bicicleta i un casc 

 2a categoria alumnes de 5è i 6è de Primària: una bicicleta i un casc 

 

Aquest premi individual serà en espècie i està valorat en un màxim de 200€ (dos cents euros) per 

categoria, i serà entregat a un alumne per categoria. 

 

Premis nacionals segons les categories (1) 

1a categoria: alumnes de 3r i 4t de Primària:  

 1.000 € (mil euros) perquè la classe a la qual pertanyi l'alumne guanyador realitzi un viatge o 
excursió on el centre escolar triï. (Impostos inclosos). 

  500 € (cinc-cents euros) de material esportiu/educatiu per al centre educatiu al qual pertanyi 
l'alumne guanyador. (Impostos inclosos). 

 2a categoria: alumnes de 5è i 6è curs de Primària:  

 1.500 € (mil cinc-cents euros) perquè la classe a la qual pertanyi l'alumne guanyador realitzi un 
viatge o excursió on el centre escolar triï. (Impostos inclosos). 

 500 € (cinc-cents euros) De material esportiu/educatiu per al centre educatiu al qual pertanyi 
l'alumne guanyador. (Impostos inclosos) 
 

COMUNICACIÓ I ENTREGA DE PREMIS: El lliurament dels premis en cada CC.AA. es realitzarà en el mes de 
desembre a la localitat on estigui ubicat el centre educatiu de l'alumne que hagi resultat guanyador, i es 
comunicarà oportunament amb la deguda antelació. 
 
Els premis finals es comunicaran oportunament al centre escolar guanyador al mes de gener de 2021, per 
procedir a coordinar el lliurament dels premis nacionals.  
 
Per obtenir informació més detallada descarregar les basses al Web:  
https://stopaccidentes.org/uploads/ACTIVIDADES/CONCURSOS/2020/BASES_Concurso_ahoraVamosAd
andoAlCole.2020.pdf 
 
Més informació contactar amb la seva delegació local de Stop Accidentes al correu electrònic:  STOP 
ACCIDENTES CATALUNYA projectes@stopaccidentes.cat 
 

 

Telèfons de contacte: 

93 245 40 48 /607 608 813 

 

 
(1) En cap cas els premis podran ser canviats per diners o una altra prestació a petició dels 

guanyadors. Fundació MAPFRE i STOP Accidentes es reserven, en cas d’obligada necessitat, el 
dret de substituir els premis per altres de similars característiques. 
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