
CONCURS “DIBUIXA EL TEU PARC” 
B e n i f a i r ó   d e   l e s   V a l l s 

B  A  S  E  S 
1. Els parcs infantils de Benifairó de les Valls van a ser actualitzats. Si 

eres usuari pots ajudar-nos aportant la teua experiència a través 
d’un dibuix, participant al Concurs “Dibuixa el teu Parc”. A més, 
també s’haurà d’emplenar una breu enquesta que les xiquetes i 
els xiquets poden fer amb l’ajuda dels seus pares. 
 

2. Els dibuixos es realitzaran en tècnica lliure sobre paper blanc. 
 

3. Es valorarà la seua aportació per a la reflexió sobre els futurs jocs 
que s’instal·laran als distints Parcs Infantils de Benifairó. 
 

4. La data límit d’entrega dels dibuixos acabarà el 15 de juny de 
2018. 
 

5. Els realitzarà un sorteig entre tots els xiquets que participen. El 
nom dels premiats s’anunciaran el dia 18 de juny de 2018. 
 

6. L’entrega de premis es realitzarà el divendres 19 de juny de 2018 a 
la Plaça 9 d’octubre. 
 

7. Premis: 

1r premi _ Patinet Elèctric 
2n premi _ Conjunt d’Esports de Raqueta 
3r premi _ Porteria i Baló de Futbol 
4t premi_ Material Escolar 
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E  N  Q  U  E  S  T  A 

CONCURS “DIBUIXA EL TEU PARC” 
B e n i f a i r ó   d e   l e s   V a l l s 

 

Benvinguts als Concurs “Dibuixa el teu Parc! 

 

1. Quan utilitzes els Parcs Municipals? 
- Els caps de setmana 
- Tots els dies, en eixir de l’escola 
- En alguna ocasió especial 
- Mai 

 
2. Amb qui vas al Parc? 

- Amb els meus pares 
- Amb els meus avis 
- Amb els meus amics 
- Sol i trobe allí els meus amics 

 
3. Com sols anar al Parc? 

- Caminant 
- En bici 
- En patins o patinet 
- En cotxe 

 
4. Quan de temps necessites caminant fins el Parc des de ta 

casa? Si no ho saps fe la prova, cronometra’t! 
- Menys de 5 minuts 
- Menys de 10 minuts 
- Menys de 15 minuts 



5. Valora l’itinerari fins el Parc: seguretat, comoditat, ombra, 
atractiu, accessibilitat o qualsevol altre aspecte. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

6. Què sols fer quan vas al Parc? 
- Jugar a la pilota 
- Jugar a córrer 
- Vaig a la zona de jocs infantils 
- Altres: _______________________________________ 

 

7. Què és el que més t’agrada dels Parcs tal i com estan ara? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

8. Què t’agradaria que canviara als Parcs? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

9. Què t’agradaria que s’incorporara a la remodelació dels jocs 
infantils? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 



10.  Als Parcs hi ha arbres, quin és o quin són els teus favorits?     
Creus que en falten? En sobren? 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

11. Ací pots contar-nos alguna cosa que consideres important i no 
t’hem preguntat: 

 __________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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