COMMEMORACIÓ DEL DIA D’EUROPA 9 de maig
2ª EDICIÓ CONCURS ESCOLAR
PROJECTES INNOVADORS
“CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR: PER UNA EUROPA SENSE
RESIDUS”

El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases.
1. TEMA
“CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR: PER UNA EUROPA SENSE RESIDUS”.

2. PARTICIPANTS:
L'alumnat de 6é d'Educació Primària de centres educatius sostinguts amb
fons públics de la Comunitat Valenciana.
Cada centre educatiu presentarà al concurs un sol projecte, escollit per
votació.

3. CONDICIONS DEL PROJECTE
Els projectes seran elaborats mitjançant treball cooperatiu.
Cada projecte desenvoluparà una solució pràctica per a millorar la gestió dels residus i
la seua forma d'implantació.

4. OBJECTIUS DEL PROJECTE:
Els projectes hauran de tenir en compte els següents objectius:
1. Presentar un contingut original
2. Fer referència a la Unió Europea
3. Destacar la problemàtica dels residus
4. Diferenciar entre tipus de residus
5. Identificar diferents productors de residus
6. Assenyalar distintes alternatives de tractament
7. Fer referències a fonts d'informació externes
8. Intentar fer una valoració econòmica
9. Relacionar residus i medi ambient
10. Relacionar residus amb recursos econòmics
11. Relacionar residus amb normativa
12. Fer referència a l'economia circular
13. Adaptació del projecte a la realitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
1. Contindrà una portada
2. Començarà per un esquema o índex
3. Seguirà l'esquema o índex per a l’exposició de les idees i els conceptes
4. Adjuntarà la bibliografia
5. Usarà un llenguatge clar sense faltes ortogràfiques ni errors gramaticals
6. Ocuparà un màxim de 5 fulls a doble cara amb una lletra Arial 12 i un interlineat de
1,5.

5. PRESENTACIÓ
El centre educatiu, fins el 2 d’abril de 2020, enviarà la següent documentació al
correu calidad_ambiental@gva.es
1. El projecte escanejat en pdf. El nom de l’arxiu serà el títol del projecte
2. La certificació emesa pel centre, escanejada, que acredite que l’alumnat

que compon l’equip del projecte presentat està matriculat en 6é
d'Educació Primària. La certificació original quedarà custodiada per la
direcció del centre.

La participació en el concurs comporta l’autorització expressa per a la difusió
d’imatges i/o fotografies dels premiats i de les premiades, encara que siguen
menors d’edat, i els seus projectes, a través de la premsa o altres mitjans, amb la
sola intenció de promocionar la Unió Europea.

Els projectes s’hauran d’acompanyar d’una autorització de participació en aquest
concurs signada pel pare, la mare o representant legal, segons el document que
s’hi adjunta.

6. PUBLICACIÓ
Abans del 30 d'abril de 2020, es faran públics els projectes participants a través de
la web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica.

7. JURAT
El jurat es reunirà abans del 30 d’abril de 2020 i estarà format per 5 persones: una
persona experta en projectes innovadors, un/una docent de primària, una persona
en representació de la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic, el Subdirector General de Educació i Qualitat
Ambiental (o persona en qui delegue) i el Subdirector General d’Innovació
Educativa i Ordenació (o persona en qui delegue).

El jurat valorarà la creativitat, la imaginació, l'originalitat i la capacitat per a adaptar
la proposta presentada en el projecte a la realitat.
Abans del 9 de maig de 2020 es faran públics els projectes premiats i els finalistes.
Aquesta informació es difondrà a través de las webs de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de la Direcció General de Fons
Europeus de la Conselleria de Hisenda i Model Econòmic i Europe Direct
Comunitat Valenciana. Es notificarà per correu electrònic als centres que hagen
obtingut alguna distinció.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
8. LLIURAMENT DELS PREMIS
Els guardons es lliuraran a principis de maig de 2020, per a commemorar el Dia
d’Europa, en la localitat i el lloc de la Comunitat Valenciana, que oportunament
s’indicarà a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
de la pàgina web de la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic, de la pàgina web de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la pàgina
web de Europe Direct Comunitat Valenciana.
9. GUARDONS
Els guardonats amb el primer i segon premi rebran un diploma on es farà constar,
la seua participació, així com el premi aconseguit.
Els 8 finalistes restants, així com els seus col·legis, rebran un diploma de
participació.
Tant els guanyadors del primer i segon premi, com els 8 finalistes, seran convidats
a visitar una planta de reciclatge de la Comunitat Valenciana.
10. ELS PROJECTES
Els 2 projectes premiats, així com els 8 finalistes, restaran en propietat de la
Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
perquè puguen ser utilitzats, si s’estima oportú, en qualsevol actuació relacionada
amb dels Fons Europeus en què s’hi especificarà l’autor o autora.
Els 2 projectes premiats, així com els 8 finalistes, seran difosos a través de la
pàgina web de la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i
Model Econòmic de la Generalitat Valenciana i a la pàgina web “Europe Direct

Comunitat Valenciana”, així com a través de la pàgina web de la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Tots els projectes i el procés del concurs es difondrà a la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. I a la pàgina web de la
Conselleria,d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica.
11. ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT
El concurs escolar “CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR: PER UNA EUROPA
SENSE RESIDUS” està organitzat conjuntament per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport, per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i per la Conselleria,
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Aquesta activitat està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa
Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases així com el
criteri de l’organització en la resolució de qualsevol qüestió no prevista en les
bases.

AUTORITZACIÓ

Sr./Sra. ___________________________________________________________,
com a pare, mare o representant legal de
_____________________________________________,
l’autoritze a participar en el concurs escolar «Cap a una economia circular: per una Europa sense
residus» i per això n’accepte las bases.
__________, ________ de ___________________ de 2019
Firma:

AUTORIZACIÓN

Sr. /Sra. ___________________________________________________________,
como padre, madre o representante legal de
_____________________________________________,
le autorizo a participar en el concurso escolar «Hacia a una economía circular: por una Europa sin
residuos» y por ello acepto las bases del mismo.
__________ a ________ de ___________________ de 2019
Firma:

