CONCURS PER A JOVES ARTISTES INTERESSATS EN LA CIÈNCIA I EL MAR

La ciència és essencial per conservar mars i oceans que ocupen el 70% de la superfície de la Terra, proporcionen
aliment, oxigen i energia, regulen el clima i es calcula que alberguen el 90 % de la biodiversitat del planeta. Acostar
les ciències marines i la professió d’oceanògraf als joves és l’objectiu d’aquest concurs promogut, d’una banda, pel
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i, d’una altra, el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de
les Illes Balears (SOCIB) i la Fundació Bancària “la Caixa” a través del projecte Medclic: el Mediterrani a un clic.

Participa

Si ets estudiant de Primària o Secundària, tens menys de
18 anys i t’apassiona la ciència i el mar, prepara un vídeo,
un dibuix o un relat i explica’ns com creus tu que la ciència
pot ajudar a conservar els oceans. Pots expressar-te en
castellà, en català, en eusquera, en gallec o en anglès.
Si vols participar en grup, anima als teus companys i al teu
professor a presentar un vídeo de classe.

Inspira’t

Per inspirar-te i saber-ne més sobre les ciències marines
consulta al web els materials i recursos educatius.

Presenta els teus treballs

Temes

Oceans sans, planeta sa
Com creus que la ciència pot ajudar
a conservar els nostres mars?  
Quan sigui gran vull ser oceanògraf
Què saps del Mediterrani?

Premis

Els guanyadors dels treballs individuals i el professor que
rebi la menció especial per fomentar la participació dels
seus alumnes podran gaudir d’un viatge científic a les Illes
Balears per conèixer la recerca que realitzen els centres del
CSIC, participar en una campanya oceanogràfica del SOCIB
i visitar el Parc Nacional de Cabrera. Els grups que presentin
els millors vídeos de classe rebran una pissarra digital.

Un adult (pare, mare, o professor/a) ha de registrar-se
i presentar els teus treballs a través del web abans del
10 de març. Pots presentar un treball per modalitat.

Calendari

Votació popular

NOV

També pots participar votant pel teu treball favorit
del 18 al 30 de març.

BASES COMPLETES I PARTICIPACIÓ

www.lamardeciencia.es
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31

MAR

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
CONSEJO GENERAL DE LOS ILUSTRES
COLEGIOS OFICIALES DE DOCTORES Y LICENCIADOS
EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

10

MAR

TERMINI DE PRESENTACIÓ

ANUNCI DE FINALISTES

30

MAR

VOTACIÓ POPULAR ONLINE

ANUNCI DE GUANYADORS

