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Els Jocs Mediterranis apunt d’arribar a Tarragona. Aquest esdeveniment ha 
portat aparellat la celebració de diferents projectes com es el Projecte 
Educatiu dels Jocs. Es tracta d’una eina que té per objectiu dotar de 
contingut els centres educatius del territori. El projecte, iniciat l’any 2014 ha 
tingut una incidència en 279 centres educatius del territori (179 de 
Tarragona i 100 de les Terres de l’Ebre. 

Amb això s’ha volgut:  

 Difondre els principis i valors dels Jocs Mediterranis a l’àmbit 
escolar 

 Promoure els valors de l’esport vinculat al desenvolupament integral 
de l’infant 

 Estimular el desenvolupament de talents per a la pràctica educativa 
de l’esport 

 Fomentar el sentiment de pertinença a la cultura de la Mediterrània 

Des d’aquesta visió real del context educatiu volem traslladar aquests 
valors al Recull de dibuix de Reis-2017 perquè els nens facin les seves 
propostes de com veuen aquest esdeveniment pròxim a celebrar, tenint en 
compte el que per a ells pot representar com a; 

 

VALORS EDUCATIUS 
Pau, esportivitat, integració, amistat, solidaritat, respecte, responsabilitat, 

honestedat. 

OBJECTIUS 
Difondre els principis i valors dels Jocs Mediterranis a l’àmbit infantil. Promoure els 

valors de l’esport vinculat al desenvolupant integral de l’infant. Estimular el 
desenvolupament de talents per a la pràctica de l’esport. 

                                
 

Bases per participar: 
 
 Poden fer-ho: fills, filles, néts i netes dels col∙legiats residents del 

COAATT 
 Edat: de 4 a 10 anys (ambdues incloses). Els nens de 0 a 3 anys podran 

rebre el regal del rei facilitant, únicament, les seves dades. 
 Inscripció: Serà el dibuix, junt amb les seves dades, que el nen farà i 

s’entregarà al COAATT   
 Només un dibuix per participant. 
 Mida: foli DIN A4. 
 Dibuixos pintats a mà, amb color o blanc i negre. 
 Data límit d’entrega: 22 de desembre de 2016 al COAATT 
 Exposició dels dibuixos: A partir del 2 de gener de 2017  
 Tots els participants  que vingueu, personalment, a la diada de Reis rebreu 

un obsequi que us entregarà el vostre Rei Mag. 
 Els dibuixos passaran a ser propietat de la Fundació per poder-los  utilitzar 

en  properes activitats. 
 Important, darrera del dibuix fer constar les següents 

dades: 
 Nom i cognom del/la participant: 
 
 Data naixement: 
 Adreça: 
 C P i població: 
 Telèfon de contacte: 
 Nom i cognoms pare, mare, avi, avia col∙legiat/da: 
 
 Núm. col∙legiat/da:  
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