
 

 

 
 

 
CONCURS “A MIRAVET, ENS CONFINEM A CASA” 

Aquests dies estem vivint un període excepcional de confinament a casa com a mesura de 
contenció per fer front al coronavirus. Des de l’Ajuntament de Miravet i de forma conjunta 
amb l’AMPA, us animem que ens transmeteu el vostre dia a dia sobre el confinament seguint 
el tema: A MIRAVET, ENS CONFINEM A CASA. Podeu fer qualsevol tipus de creació, sempre 
que estigui dins d’aquestes 3 modalitats: 

 

 Expressió escrita 
 Vídeo 
 Pintura 

L’objectiu d’aquest concurs és desenvolupar la creativitat fent activitats divertides per tal de 
fer un recull dels millors moments d’aquest confinament, cadascú a la seva manera. A Miravet, 
ens quedem a casa, però això no és motiu per deixar de moure’ns. Així que vinga! Feu-nos 
arribar, com més aviat millor, les vostres experiències de confinament. Un cop acabi es farà el 
lliurament de premis al més original de cada modalitat i a tots i totes les que hi participeu! 
Posteriorment en farem una exposició cultural amb un recull de totes elles! 

 

L’expansió del coronavirus, l’aturem entre tots i totes! 
 

Bases modalitat expressió escrita 
 

 La temàtica del text serà “A Miravet, ens confinem a casa”. 
 Els participants hauran de tenir com a màxim 16 anys. 
 Podeu parlar de què heu après durant aquest confinament, com us heu sentit, quines 

activitats heu fet per aprofitar el temps, quines coses fareu un cop acabi el 
confinament, etc. 

 El nombre d’escrits per participants és un. L’activitat es pot fer individualment o de 
forma grupal. 

 Els participants hauran de redactar un text d’una pàgina com a màxim. En cas que es 
vulguin gravar narrant el seu text, poden fer-ho sempre que aquest no superi els 2 
minuts de durada. 

 Els textos es podran enviar per correu a l’adreça dinamitzacio@miravet.cat a partir de 
l’1 d’abril fins al 12 d’abril de 2020 (aquesta data es pot ampliar si les circumstàncies 
ho requereixen). A l’assumpte hi haurà de constar la consigna: A MIRAVET, ENS 
CONFINEM A CASA. 

 Els textos hauran d'estar identificats amb els noms i els cognoms del concursant o del 
grup de concursants, amb l'edat, adreça i telèfon de contacte corresponents. Aquestes 
dades solament s'utilitzaran per contactar amb els participants. 

 Tots els participants rebran un obsequi. El lliurament dels obsequis es desenvoluparà 
fent una activitat cultural quan acabi el període de confinament. 

 

Bases modalitat vídeo 
 

 La temàtica del vídeo serà “A Miravet, ens confinem a casa”. 
 Els participants hauran de tenir com a màxim 16 anys. 



 
 

 
 

 Podeu parlar de què heu après durant aquest confinament, com us heu sentit, quines 
activitats heu fet per aprofitar el temps, quines coses fareu un cop acabi el 
confinament, etc. 

 Màxim 1 vídeo per participant. Les activitats es poden fer individualment o de forma 
grupal. 

 El vídeo no pot tenir una durada de més de 2 minuts. Es recomana que es gravin amb 
el mòbil o la tauleta en horitzontal. El vídeo es pot fer de forma individual o grupal. 

 Els vídeos hauran d'estar identificats amb els noms i els cognoms del concursant o del 
grup de concursants, amb l'edat, adreça i telèfon de contacte corresponents. Aquestes 
dades solament s'utilitzaran per contactar amb els participants. 

 Els vídeos es podran enviar per correu a l’adreça dinamitzacio@miravet.cat a partir de 
l’1 d’abril fins el 12 d’abril de 2020 (aquesta data es pot ampliar si les circumstàncies 
ho requereixen). A l’assumpte hi haurà de constar la consigna: A MIRAVET, ENS 
CONFINEM A CASA. 

 Tots els participants rebran un obsequi. El lliurament dels obsequis es desenvoluparà 
fent una activitat cultural quan acabi el període de confinament. 

Bases de la modalitat de pintura 
 

 La temàtica del text serà “A Miravet, ens confinem a casa”. 
 Els participants hauran de tenir com a màxim 16 anys. 
 Podeu parlar de què heu après durant aquest confinament, com us heu sentit, quines 

activitats heu fet per aprofitar el temps, quines coses fareu un cop acabi el 
confinament, etc. En aquest cas, també podeu gravar-vos explicant la vostra pintura. 

 Màxim una pintura per participant. Les activitats es poden fer individualment o de 
forma grupal. La mida del dibuix pot ser la que desitgeu. 

 Els participants hauran de redactar un text d’una pàgina com a màxim. En cas que es 
vulguin gravar narrant el seu text, poden fer-ho sempre que aquest no superi els 2 
minuts de durada. Es recomana que es gravin amb el mòbil o la tauleta en horitzontal. 

 Els dibuixos hauran d'estar identificats amb els noms i els cognoms del concursant o 
del grup de concursants, amb l'edat, adreça i telèfon de contacte corresponents. 
Aquestes dades solament s'utilitzaran per contactar amb els participants. 

 Els dibuixos es podran enviar per correu a l’adreça dinamitzacio@miravet.cat a partir 
de l’1 d’abril fins al 12 d’abril de 2020 (aquesta data es pot ampliar si les 
circumstàncies ho requereixen). A l’assumpte hi haurà de constar la consigna: A 
MIRAVET, ENS CONFINEM A CASA. 

 Tots els participants rebran un obsequi. El lliurament dels obsequis es desenvoluparà 
fent una activitat cultural quan acabi el període de confinament. 

 

Organitza: 

Ajuntament de Miravet 

Amb la col·laboració de: 

AMPA de Miravet 


