Gaia torna amb moltes ganes !!!... i el primer proposit d’aquest any és que
a tots els espais de la nostra escola es noti que som “UNA ESCOLA
VERDA, UNA ESCOLA SOLIDÀRIA”.
Amb aquest proposit us convida a participar en...

“L’ENCARTELLADA VERDA”
• EL REPTE...


Volem omplir tots els espais comuns de l’escola de cartells, elaborats
per vosaltres, relacionats amb una temàtica ambiental. Per participar
haureu de tenir en compte:

• LES CONDICIONS ...









El primer que haureu de fer és cercar-vos una parella...una parella
de treball vull dir...No seran admesos treballs individuals, ni trios, ni...
Cada curs pot presentar tants cartells com parelles de treball
s’engresquin amb el REPTE.
Ara ús heu de fer amb una cartolina de les grans.
I qué més...? Doncs, a cada curs ús ha estat assignat un tema, la
llista és la següent:
• 1r ESO : Estalvi d’aigua.
• 2n ESO: El reciclatge
• 3r ESO: Estalvi d’energia
• 4t ESO: Energies alternatives
I ara? Heu de dissenyar un cartell que promocioni entre tots els
membres de la comunitat educativa l’adquisició de l’habit que ús ha
estat assignat. La idea i l’originalitat corre per compte vostre però
Gaia ús indica les següents condicions si voleu guanyar:

1. Els dos motius més importants del cartell han de ser un dibuix original i un
eslògan:

DIBUIX: (podeu demanar ajuda als nostres experts en Plàstica)
Original, es a dir, fet per vosaltres. Dissenyeu una imatge que cridi
l’atenció i que d’alguna manera sigui capaç de transmetre el missatge
principal del tema assignat.
ESLÒGAN:
Una frase curta que impacti i que sigui capaç de transmetre el vostre
missatge. Amb lletres grans, que tothom ho pugui llegir...

2. Un text explicatiu (podeu demanar ajuda als nostres experts en llengua i en temes
ambientals) : redactem amb més profunditat el missatge principal, afegint els
motius i les justificacions que ens motiven...
3. El lema del nostre projecte...”UNA ESCOLA VERDA, ...”
4. Tot allò que vosaltres considereu que poden fer més atractiu el vostre cartell.
•

RECORDEU...



En la seva avaluació es tindrà en compte, per ordre d’importància:





L’adequació a les condicions esmentades
L’ortografia i l’expressió
La presentació del document
La data d’entrega

• LA PUNTUACIÓ...
Es seleccionarà CINC cartells guanyadors que obtindran les següents
puntuacions pel concurs AULES NETES:
1r PREMI: 75 punts
2n PREMI: 40 punts
3r PREMI: 30 punts
4t PREMI; 25 punts
5è PREMI: 20 punts
 Cada cartell entregat, premiat o no, supossarà 5 punts pel curs
corresponent.
• DATA D’ENTREGA:


“TENIU TEMPS PER ENTREGAR EL VOSTRE TREBALL FINS EL 15
DE NOVEMBRE DE 2003”
SORT !!! I JA SABEU...
“PARTICIPA O EXPLOTA!”

