CONCURS
PER A JOVES ARTISTES
INTERESSATS EN
LA CIÈNCIA I EL MAR
Els mars i els oceans són molt importants per a les nostres vides, ocupen el 70%
de la superfície total de la Terra, ens proporcionen aliment, oxigen i també energia.
A més permeten la regulació del clima i es calcula que alberguen
el 90% de la biodiversitat del planeta.
La ciència i la tecnologia marina són essencials per a conèixer i conservar
els nostres oceans, mars i costes.

Participants

Temes

Presentació de treballs

Premis

Si estudies primària o secundària, volem que ens contis, en català
i/o en castellà, com creus tu que la ciència i la tecnologia marina
poden contribuir a conservar els nostres mars. Pots fer-ho posant a
prova els teus coneixements, creativitat i habilitats presentant a
www.lamardeciencia.es un dibuix, un vídeo o una narració.
Premiarem també amb un guardó especial als professors que
fomentin la participació dels seus alumnes en el concurs.

Del 15 de desembre de 2015 al 10 de març de 2016.

Recursos i materials en línia

Pots inspirar-te i saber-ne més sobre les ciències marines
consultant els materials i recursos divulgatius disponibles
a la web del concurs.

Votació popular en línia

També pots participar escollint el teu dibuix, vídeo o narració
favorit del 15 al 30 de març en la mateixa web.
BASES COMPLETES I PARTICIPACIÓ

www.lamardeciencia.es

Què és la ciència per a tu?
Quan sigui gran vull ser investigador
Què t’inspira el mar Mediterrani?
Què saps de l’oceà?
Creus que la ciència pot ajudar a
conservar els nostres mars i oceans?

Els guanyadors del concurs i el
professor guardonat amb la menció
especial, podreu gaudir d’un viatge a
les Illes Balears per participar, junt amb
un acompanyant, en una campanya
oceanogràfica a bord del catamarà de
la ICTS SOCIB, visitar el Parc Natural
de l’arxipèlag de Cabrera i conèixer les
instal·lacions i laboratoris de l’Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA,
CSIC-UIB).
El 31 de març de 2016 s’anunciaran
els guanyadors.

