
Fem petits grans lectors... feliços

Reporter Doc acaba de fer 25 anys i per celebrar-ho et convidem a sumar-te a la nostra iniciativa per la defensa 
del planeta. La revista Reporter Doc està fermament compromesa amb el medi ambient i vol inspirar els nois  

i noies perquè s’impliquin en la conservació del nostre tresor més gran, el planeta Terra. 

T’uneixes al repte? Participa en els premis “Jo estimo el meu planeta” adreçats a famílies i a col·legis!  
Explica’ns quines accions beneficioses per a la sostenibilitat ambiental dus a terme a casa o a l’escola.

col·legis  
i professors 

1r PREmi:  

1000 € 
i més PREmis!

famílies 
1r PREmi:  

Viatge familiar 
i més PREmis!

com participar-Hi
a. premi per a col·legis i professors (cursos 4t, 5è i 6è d’Educació Primària): cal explicar quines iniciatives es 
fan al centre escolar o les activitats d’un o més professors relacionades amb la cura del medi ambient. Cada 
col·legi que hi participi rebrà un lot de 25 exemplars de Reporter Doc + 25 polseres “Jo estimo  
el meu planeta”.
B. premi per a famílies: cal explicar quines accions adreçades a la cura mediambiental es fan a l’àmbit 
familiar. Cada família que hi participi rebrà un exemplar de Reporter Doc i una polsera “Jo estimo el meu 
planeta”.

En totes les categories, cal enviar un escrit d’un màxim de 5 pàgines DiN A4, per una cara (vegeu-ne  
els detalls a inscripció i presentació dels treballs, projectes o experiències).

Hi tenen cabuda totes les accions, experiències o projectes que contribueixin a tenir cura i respectar l’entorn 
natural. Poden ser iniciatives grans o petites, l’important és que es facin amb la vocació de preservar  
els ecosistemes i reduir l’impacte mediambiental. Poden ser tasques de sensibilització cap al medi natural, 
hàbits de consum i alimentació responsables, gestió i reciclatge de residus, és a dir, qualsevol acció  
o gest beneficiós per a la sostenibilitat en què hi participin els nens i nenes juntament amb els professors  
o les famílies. 

oN eNViar-Ho
• Via correu postal: Premis Reporter Doc (+ categoria en què es participa).
Bayard Revistas.C/ Doctor Esquerdo 170, 2.o E. 28007 madrid.
• Via correu electrònic: premisreporter@bayard-revistas.com. Assumpte: Premis Reporter Doc + categoria.
• Els participants han d’incloure-hi les seves dades de contacte i l’adreça postal completa perquè  
els puguem enviar els exemplars de Reporter Doc i les polseres.

premis
s’atorgaran tres premis per categoria:

 A. Premis per a col·legis i professors 

1r premi
 1000 €* per a material educatiu.
 Diploma.
 50 exemplars de revistes de Bayard per regalar a l’alumnat.

2n i 3r premis
 300 €, respectivament.
 Diploma.

* Quan es tracti d’una iniciativa del centre escolar, es lliurarà el xec al director, en qualitat de representant. si es tracta  
de la iniciativa particular d’un professor, coordinador, tutor, animador, etc. del centre escolar, se li lliurarà el xec i, a més,  
un bolígraf commemoratiu de plata gravat.

 
 B. Premis per a famílies 

1r premi
 Viatge familiar per a 2 adults i 3 nens: una estada de 2 nits amb pensió completa.
 Diploma.
 subscripció anual a la revista Bayard que correspongui per a cadascun dels fills.

2n i 3r premis
 Diploma.
 subscripció anual a la revista de Bayard que correspongui per a cadascun del fills.

Cada premi es lliurarà a la persona a nom de qui s’hagi inscrit el treball. Els organitzadors  
no es responsabilitzen de la divisió del premi entre els altres integrants del grup. 
Els premis es lliuraran de conformitat amb la normativa fiscal vigent.

Àmbit geogràfic per a la participació: L’estat espanyol.
llengües: català, castellà, altres llengües oficials autonòmiques.
Data límit de recepció del material: 30 d’abril de 2021.
lliurament de premis: juny de 2021.

Bases
- Els participants han de respectar l’extensió i el format de presentació que es descriuen a l’apartat següent: 
inscripció i presentació dels treballs, projectes o experiències.
- Recau totalment en els participats tota la responsabilitat relativa als drets d’autor dels textos,  
imatges i altres materials que acompanyin els treballs.
- En inscriure-s’hi, els participants autoritzen els organitzadors a utilitzar, editar, publicar i reproduir  
per qualsevol mitjà (imprès o electrònic) imatges, continguts i qualsevol informació dels treballs,  
sense cap restricció.
- Els treballs presentats no seran retornats.
- La participació en el concurs implica l’acceptació total de les bases d’aquesta convocatòria.

iNscripciÓ i preseNtaciÓ Dels treBalls, proJectes  
o eXperiÈNcies
informació que cal incloure-hi:
- Categoria en què es participa.
- Nom del treball, projecte o experiència que es presenta, objectius i descripció escrita a l’ordinador  
amb una extensió d’un màxim de 5 pàgines, mida DiN A4, per una sola cara.
- De manera complementària, els treballs, projectes o experiències podran anar acompanyats d’altres 
materials, preferiblement en format digital: fotos, vídeos i enregistraments d’àudios (continguts  
en CD, DVD o USB).
- Nom de la persona o entitat participant, adreça postal, telèfon de contacte i correu electrònic.
 

JUrat
El jurat estarà compost per D. Esteban manrique Reol, Director del Real Jardín Botánico, D. Juan Carlos  
del Olmo, secretari General WWF Espanya, sr. santiago merino Gallo, Director del museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), Sra. Pilar López García-Gallo, Vicedirectora de Comunicació i Cultura 
Científica del museo Nacional de Ciencias Naturales (mNCN-CsiC) i l’equip editorial de Bayard.

pUBlicaciÓ i DifUsiÓ Dels premis
- Els resultats es donaran a conèixer als webs i xarxes socials del Grup Bayard durant el mes de juny de 2021 
i es notificaran directament als guanyadors.
- Els treballs premiats seran publicats pel Grup Bayard a les seves respectives pàgines web
 (www.bayardeducacion.com / www.conmishijos.com).

El Grup Bayard és líder mundial de revistes ludicoeducatives.  
A l’estat espanyol edita les revistes Popi, Caracola, LeoLeo, Reportero Doc, Cucafera, TiroLiro, Reporter Doc,  

i Love English Junior, i Love English i i Love English World.

PREMIS REPORTER DOC 
“JO ESTIMO EL MEU PLANETA”

Jo
el meu

planeta


