
JORNADA DE LA CIÈNCIA 2018 
Concurs de disfresses 

Tema: Turisme sostenible 
 
INTRODUCCIÓ 
Més enllà de grans definicions, el turisme sostenible  segueix uns principis bàsics: 

● Té una petjada ecològica mínima per al planeta. 
● Permet que els recursos naturals i culturals dels territoris es conservin per poder seguir sent utilitzats                

en el futur, i continuïn reportant beneficis a la població. 
● El desenvolupament turístic es planifica i gestiona de manera que no causi problemes ambientals o               

socioculturals seriosos. 
● La qualitat ambiental es manté i es millora. 
● Els beneficis del turisme es reparteixen àmpliament entre tota la societat. 

Per tant, el turisme sostenible no és un tipus específic de turisme. Més aviat seria una manera de viatjar                   
pensant a cuidar el planeta i el territori que visitarem. El nostre viatge sempre tindrà un impacte, i podem fer                    
que sigui positiu. 

Us convidem a investigar sobre aquest tema i que penseu en una disfressa relaciona amb el turisme                 
sostenible. 
Penseu que podeu fer una disfressa relacionada amb un entorn sostenible: un mobiliari respectuós amb la                
natura, una vestimenta ecològica, una feina que estigui implicada en cuidar l’entorn, un mitjà de transport                
sostenible (la bici, el cotxe elèctric, un excursionista…..) 
BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES 
 
1. DATA I LLOC 
Aquest concurs es desenvoluparà en el marc del Dia de la Ciència, que tindrà lloc a l'institut el Vern de Lliçà                     
de Vall el divendres 9 de Febrer del 2018. 
 
2. CATEGORIES 
El concurs contempla dues categories: 
- Categoria de disfressa individual/parella. 
- Categoria de grup (mínim de 4 persones). 
 
3. INSCRIPCIONS 
La inscripció es farà dipositant una butlleta i una fotocòpia del que representeu (personatge o invent) a la                  
bústia que hi ha al costat de consergeria. 
En la butlleta cal posar el nom o noms, el curs dels participants i la categoria: d'individual/parella o de grup. 
La data límit per a fer la inscripció el dimarts 6 de febrer fins a les 14:35 h. 
 
4. BASES 
• Pot participar-hi qualsevol alumne/a del centre. 
• Els participants hauran d’anar disfressats tenint en compte la temàtica. 
• Es valorarà en les disfresses: la imaginació i la creativitat, les disfresses fetes a mà i l'ús de materials                    
reciclats. 
• No es permetran disfresses que puguin resultar potencialment ofensives i que puguin ferir o molestar les                 
altres persones. 
 
5. PREMIS 
- Premi a la millor disfressa individual/parella: Targeta regal per valor de 50€ per al Decathlon o el Media                   
Markt. 
- Premi a la millor disfressa de grup: Targeta regal per valor de 100€ per al Decathlon o el Media Markt. 
 
6. JURAT 
El Jurat estarà format per un membre de la direcció, un membre del professorat, un membre dels pares i                   
mares, un membre de l'alumnat i un membre del Kaliu.  
El vot de l’alumnat quedarà recollit en la votació de dos representants per classe, en principi el delegat i sots                    
delegat. En el cas de que participin en el concurs o l’organització el tutor-a designarà el substitut. 
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases. 


