
 
 

 

 

 

BASES DEL JOC DE LES EMOCIONS “CUA DE SIRENA” 
 
 
La cooperativa Cúrcuma convoca un joc de dibuix, en el marc de la campanya 
Activitats de sensibilització i visibilització 28J “ALCEM LA VEU, PER UNS 
MUNICIPIS LLIURES I DIVERSOS”, on oferim als ens locals de la província de 
Barcelona una acció de sensibilització d’acord amb les següents bases: 
 
1. OBJECTE DEL JOC 
 
L’objectiu principal del joc és fer partícips als infants de 3 a 11 anys en un joc de 
dibuix, a través de la visualització on-line del conte “Cua de Sirena” d’Alba Barbé i 
Serra i de Sara Carro Ibarra, on es treballaran algunes creences i estereotips 
sexistes i LGTBI-fòbics amb la mainada. 

Així, les famílies i tutors/es dels infants que vulguin participar en el joc hauran d’enviar 
el dibuix en format jpg per correu electrònic a RocSirena@gmail.com amb un 
pseudònim, l’edat de l’infant i el seu municipi de residència. 
 

2. ORGANITZADOR 

El joc està organitzat per la cooperativa Cúrcuma dins l’acció de sensibilització que 
conforma el recurs de sensibilització de relacions igualitàries. 

 

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

• Les persones que presentin els dibuixos han de ser els pares/mares o tutors 
legals o tutors/es legals dels/les menors autors/es de les obres. 

• Els dibuixos han de trencar amb els estereotips de gènere i posar en valor la 
diversitat. 

 

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ 

• La participació en el joc és gratuïta i s'han d'acceptar les bases. 

• Les imatges no podran incloure material violent, ofensiu, racista o difamatori. 

• La imatge penjada ha de ser una foto del dibuix original format jpg, assenyalant 
el pseudònim i l’edat del nen o nena autor/a del dibuix i el seu municipi de 
residència. 

• L’enviament del correu electrònic l’hauran de fer els pares/mares o tutors/es 
legals dels/les menors autors/es de les obres. 

• Les imatges hauran d'estar publicades en el període de la convocatòria. 
Aquelles imatges publicades abans o després de les dates exposades en el 
calendari, quedaran automàticament desqualificades. 

• L'organització podrà excloure del joc aquelles imatges que incompleixin les 
característiques esmentades. 
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5. CALENDARI 

El joc tindrà lloc del 6 al 16 de juliol. No s'admetran imatges enviades més tard de les 
23.59h del dia 16 de juliol de 2020 . 

 

6. PROCEDIMENT DEL JOC 

• Entre les imatges dels sentiments que ha despertat en conta-contes 
s’escolliran, per part d’un jurat format per les sòcies de la cooperativa Cúrcuma, 
aquelles que expresin de forma més clara i directa sensacions sorgides del 
conte.  

• Les imatges seleccionades rebran el seu guardó per correu postal. Hauran de 
facilitar les seves dades postals un cop Cúrcuma notifiqui per privat via correu 
electrònic que el seu dibuix ha estat el guanyador d'un categoria. 
 

 
7. PREMI 

Hi haurà 4 guardons, un per a cada categoria d’edat: 

• Fins a 5 anys 

• 6 i 7 anys 

• 8 i 9 anys 

• 10 i 11 anys 

 

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

Aquest joc es regirà pel que es descriu en les presents bases, quedant els 
organitzadors/es, facultats per a resoldre tots els aspectes que no es troben 
explícitament indicats. Les persones participants, pel simple fet de presentar-se, 
declaren l'acceptació de les presents bases, així com l'acceptació de les decisions 
finals del jurat. La participació en el joc implica l'acceptació de les bases descrites en 
aquest document. 

 

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Les persones participants accepten que els seus dibuixos siguin visibles per tots els 
canals de difusió de la cooperativa Cúrcuma, de la Diputació de Barcelona i dels 
ajuntaments de la província de Barcelona participants en l’acció de sensibilització. En 
la difusió que es realitzi es farà menció a l’autoria del dibuix corresponent. 
 
En cap cas es podrà fer un ús de les imatges fora del present joc. 
 

 



 
 

 

 

 

10. NOTA FINAL 

La participació en el joc suposa l'acceptació d'aquestes bases. L'organització es 
reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari, informant-ne a les 
persones participants.  
 
Per resoldre qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte a través de 
RocSirena@gmail.com 
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