
 

 
EXPRESSA’T: 1a EDICIÓ ANY 2020 

 
 

Amb l’activitat EXPRESSA’T , BAIXBUS vol convidar als nens i nenes a 
transmetre les seves opinions i emocions respecte de la mobilitat actual, en el 
marc de la crisi sanitària de la COVID-19. 
 
Volem oferir-los un espai on expressar la seva visió i les seves sensacions vers 
l’actual situació, descobrir els seus interessos, incerteses, projectes, 
pensaments... mitjançant una mostra artística, la qual serveixi per escoltar-los, i 
alhora, per exposar i difondre els seus treballs, perquè pensem que ells i elles 
també tenen molt a dir. 
 
 
PARTICIPANTS 
 
a) Aquesta activitat va adreçada als alumnes de 5è i 6è de Primària dels centres 
escolars ubicats a: Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Olesa de 
Bonesvalls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Just Desvern, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, 
Viladecans. 
 
b) Els alumnes han d’estar vinculats i tutoritzats des dels centres escolars. 
 
c) Els/les mestres són els encarregats d’engrescar els seus alumnes i treballar 
conjuntament el tema que proposa l’activitat. 
 
 
TEMA DE TREBALL 
 
Com et mous amb la Covid-19? 
 
 
COM PARTICIPAR? 
 
a) Cada alumne pot presentar un sol dibuix. 
 
b) Característiques:  

• El format dibuix ha de ser de Din-A4 en format horitzontal. 
• Es pot utilitzar qualsevol mena de tècnica (aquarel·la, llapis, retoladors, 

ceres, etc.), sempre que no tingui relleus. 
• Ha de contenir els elements següents: un missatge escrit clar i concís, 

amb tipografia clara i gran i una imatge original a color que expressi la 
idea del missatge Ha d’estar escrit en català, castellà o anglès i sense 
cap falta d’ortografia.  

• En el dors de cada dibuix ha de figurar un pseudònim. Cada dibuix ha 
d’anar acompanyat d’un sobre tancat on s’indiqui, a fora, el mateix 
pseudònim. A dins del sobre, en un full, s’hi ha d’escriure el nom i els 



 

dos cognoms de l’autor, l’edat, el curs, el nom i municipi de l’escola, un 
telèfon de contacte i un correu electrònic.  
 

c) Els dibuixos presentats en cap cas poden incitar a afavorir situacions de risc 
o de temeritat. Si fos el cas, no s’admetrien. No han de ser contraris a les lleis, 
ni a l’ordre públic. L’organització té el dret de decidir si les propostes presentades 
s’ajusten a la temàtica proposada i, en cas contrari, no admetre-les. 
 
d) El termini de presentació de les obres és fins al 27 de novembre de 2020. 
BAIXBUS recollirà un sobre amb tots els treballs realitzats a cada escola. 
 
 
COM ES MOSTREN?  
 
a) Tots els dibuixos rebuts es mostraran al web www.pujaalbus.cat a partir del 
17 de desembre.  
 
b) Tots els dibuixos de cada classe seran organitzats en un collage, en format de 
lona de 100 cm X 148 cm, preparada per ser penjada i s’enviaran als centres 
escolars, a partir del 8 de gener de 2021. 
 
c) Un equip format per un representant de BAIXBUS, un educador i un expert en 
màrqueting escolliran 12 dibuixos per formar part del calendari de BAIXBUS 
2021. Els autors dels dibuixos escollits rebran com a reconeixement el seu propi 
dibuix transformat en llenç de 50 cm X40 cm, a partir del 8 de gener de 2021. Els 
autors cedeixen gratuïtament BAIXBUS els drets de reproducció, distribució, 
comunicació de les seves obres, sense cap mena de limitació, de forma total o 
parcial, i a través qualsevol mitjà, sempre que no tinguin ànim de lucre. 
 


