
                                              

  

 
 

CONCURS DE CARTELLS DIA MUNDIAL CONTRA LES 

DROGUES 2020 

“ GANDIA LLIURE DE DROGUES” 
 

 

Amb motiu de la celebració del 26 de juny, DIA MUNDIAL CONTRA LES 
DROGUES,el departament de Sanitat i Polítiques Saludables, a través de la UPCCA i 
el Centre Salut Pública de Gandia, organitzen el Concurs de Cartells “GANDIA 
LLIURE DE DROGUES”, amb l'objectiu de sensibilitzar i previndre el consum de 
drogues en la població jove. 

 

 

PRIMERA. Qui pot participar? 

Podrà participar-hi tota la població que curse els estudis de 1er a 4rt de l’ESO en 

qualsevol centre educatiu de Gandia. 

SEGONA. Què volem aconseguir? 

 Estimular la prevenció del consum de drogues entre l'alumnat dels centres 

educatius. 

 Garantir un entorn educatiu lliure de drogues. 

 Desenvolupar conductes saludables entre la població adolescent. 

 Retardar l'edat d'inici en el consum de drogues  entre l’alumnat dels centres 
educatius. 
 

TERCERA. Lema 

“GANDIA LLIURE DE DROGUES” 

Cada concursant haurà de continuar la frase següent: “Dic NO a les drogues 
perquè.........” i acompanyar-la amb un dibuix que done suport al text. 

 

QUARTA. Requisits dels dibuixos 

 Els dibuixos han de ser originals (no copiats). Només es presentarà un 

treball per persona.  

Si s'adonara que és un plagi es procedirà a la retirada del premi. 

 La participació és individual. 

 La tècnica del dibuix és lliure i s’haurà de presentar en paper DIN A-4. 

 A la part posterior del cartell, hauran d’aparéixer les dades bàsiques de 

l’alumnat (nom i cognoms, centre escolar al qual pertany i curs que està 

realitzant) 

ORGANITZACIÓ 

BASES DEL CONCURS 



                                              

  

 
 

 

CINQUENA. Termini i lloc de presentació 

Els treballs es realitzaran a casa, biblioteca, espai jove... 

La data límit de presentació dels dibuixos serà del dia 16 de juny al 30 de juny, tots 

dos inclosos. 

 Els dibuixos es presentaran enviant un correu electrònic a 

politiquesaludables@gandia.org 

 

 En el correu electrònic s’ha d’ escriure: 

o L’assumpte: CONCURS CARTELL CONTRA LES DROGUES 2020  

o En el cos del missatge: el nom, cognoms, centre educatiu i curs que 

està realitzant, telèfon i correu electrònic de contacte. 

 

La sol·lictud de participació en el consurs implica l’ aceptació expresa i 

acompliment de les bases que el regixen. 

SISENA. Avaluació dels treballs seleccionats 

El jurat estarà format per: 

 Liduvina Gil, regidora de Sanitat i Polítiques Saludables. 

 1 tècnic/a de la UPCCA Gandia. 

 1 representant del Centre de Salut Pública. 

 1 tècnic/a del departament de Cultura. 

 

L’avaluació de la selecció de treballs presentats pels alumnes es realitzarà el 3 de 
juliol, a les 09:00 on es triaran els cartells guanyadors. Es triaran dos cartells 
guanyadors, diferenciant entre primer i segon premi i dos cartells suplents. 

SETENA. Exposició dels cartells 

Tots els cartells seleccionats i presentats s’exposaran virtualment al Saló Laval de 
l’Ajuntament per a l’ avaluació per part del jurat. 

HUITENA.Drets de publicació 

L’Ajuntament podrà utilitzar els cartells presentats en fullets, cartells i qualsevol 
activitat de promoció o difusió de la UPCCA. 

 

 

 

 

mailto:politiquesaludables@gandia.org


                                              

  

 
 

 

NOVENA. Premis 

1r PREMI: Patinet elèctric (esponsoritzat per Carrefour) 

2n PREMI: Skate Board (esponsoritzat per Oci Urbà) 

 

DESENA. Lliurament dels premis 

DIA: 3 de juliol a les 12.00h 

LLOC: Saló Laval de l’Ajuntament 

 

El dia d’avanç (2 de juliol del 2020) se'ls enviarà per correu electrònic als/les 
alumnes que hagen presentat cartell, l'enllaç directe a la sessió de lliurament del 
premi, en el qual podran connectar-se en línia per a presenciar-ho.  

En el correu s’especificarà l’hora aproximada de connexió (es realitzarà per la 
plataforma ZOOM). 

 

*Per a poder arreplegar qualsevol d’ambdós premis serà imprescindible el 
Document Nacional d’Identitat (DNI) o un altre document acreditatiu de la 
identitat del/a participant per comprovar l’edat d’aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


