
BASES SORTEIG VIATJAR A LA PREHISTÒRIA! 

 

Com a novetat per al curs escolar 2019-2020, el Centre Espai Orígens convoca el sorteig 
escolar Viatjar a la prehistòria! dirigit a la comunitat educativa d’educació infantil, cicle 
inicial, cicle mitjà , cicle superior i primer cicle ESO. 

Els participants hauran d’escollir i desenvolupar qualsevol de les activitats que proposem en 
les nostres propostes didàctiques per treballar la prehistòria a l’aula 

(http://espaiorigens.es/propostes-didactiques/), i penjar una foto o un vídeo amb la 
experimentació, proposta creativa desenvolupada al Facebook del centre Espai Orígens 
(https://ca-es.facebook.com/EspaiOrigens). 

 

CONVOCATÒRIA  

El sorteig Viatjar a la Prehistòria! Està dirigit a tot l’alumnat des d’educació infantil fins al 
primer cicle ESO de tots els centres de Catalunya i Aragó. 

La participació serà col·lectiva 

 

TEMÀTICA 

La temàtica és lliure mentre que s’incorpori alguna de les propostes didàctiques per treballar 
la prehistòria a l’aula 

 

 CONDICIONS 

El format a presentar al sorteig és una fotografia o un vídeo acompanyat d’una breu 
descripció de la experiència. 

El treball ha de ser original i inèdit. 

El disseny, estil així com continguts són lliures sempre que es centrin en les temàtiques del 
sorteig. 

El treball ha de ser col·lectiu i només s’admetrà un proposta per aula participant. 

Només es podran presentar aquells treballs realitzats sota la tutoria d’un professor del 
centre. 

 

ENTREGA I TERMINI 

El termini per presentar els treballs és de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019  a través 
del facebook del Centre Espai Orígens, si per qualque motiu el centre o professor no 
pogués penjar el material pot fer arribar a espaiorigens@gmail.com el material perquè el 
centre en el seu nom ho incorpori al sorteig. 

Qualsevol treball rebut fora d’aquests terminis queda exclòs del concurs.  

 

 IDENTIFICACIÓ 

Cada treball presentat anirà acompanyat del nombre del Centre, classe i cicle educatiu així 
com d’una breu descripció de la seva experiència. 
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GUANYADORS/GUANYADORES DEL CONCURS 

Es donaran a conèixer els guanyadors/guanyadores del concurs durant la segona quinzena 
del mes de gener de 2020. 

Els guanyadors/es s’escolliran mitjançant les votacions dels usuaris, sent el que més 
agrades tingui en la data de finalització del concurs la proposta guanyadora. 

 

DIFUSIÓ DE LES OBRES 

Els participants autoritzen a la organització a publicar els treballs presentats a més de fer-
ne difusió via web o mitjançant qualsevol mitjà de difusió. 

Es podrà realitzar una exposició amb els treballs rebuts al concurs o amb una selecció dels 
mateixos. 

. 

 

PREMIS 

S’estableix un únic premi consistent amb un Kit de rèpliques arqueològiques.  

 

 CONTACTE 

En cas de dubte contactar amb el Centre Espai Orígens mitjançant els següents canals: 

- Telefònicament al 973420427- extensió 2 
- Via email a espaiorigens@gmail.com 

 

 


