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1. Participants: alumnes de 1r. a 6è. d’EP.

1. Participants: alumnes de 1r. a 6è. d’EP.

2. Tema i format:

2. Tema i format:

Tema: “ La meva escola”
Format:

Poema o text. Foli enganxat a una cartolina.

3. En els treballs s’haurà d’indicar ben clarament el nom i cognoms, l’edat, el curs
i la classe.
4. Els treballs hauran de ser en llengua catalana.

2016

Tema:
1r- Els oficis

4t- El sistema solar

2n- El cavall

5è- El medi ambient.

3r- L’aigua

6è- El descobriment d’Amèrica

Format:

Mural o construcció.

5. Els treballs hauran de ser individuals.

3. En els treballs s’haurà d’indicar ben clarament el nom i cognoms, l’edat, el curs i la classe.

6. Aquests treballs formen part del contingut curricular.

4. Els treballs hauran de ser en llengua catalana.

7. Termini de lliurament: 18 d’abril de 2016.

5. Els treballs poden ser individuals o en grup.

8. El tutor de cada classe seleccionarà, entre els treballs presentats, els dos
millors. Entre els 10 treballs finalistes de cada curs, s’escolliran els 2
premiats.

6. Aquests treballs formen part del contingut curricular.

9. Jurat: la valoració dels treballs la farà un jurat format per professors i una
representació de la Comissió d’Educultura.

7. Termini de lliurament: 18 d’abril de 2016.
8. El tutor de cada classe seleccionarà, entre els treballs presentats, els dos millors. Entre
els 10 treballs finalistes de cada curs, s’escolliran els 2 premiats.
9. Jurat: la valoració dels treballs la farà un jurat format per professors i una representació
de la Comissió d’Educultura.

Els treballs s’exposaran del dia 25 al 29 d’abril, de 17.15h a 18.00 h a la sala d’Exposicions. S’atorgaran dos premis per curs i tots els finalistes rebran un diploma i una medalla, que es lliuraran tot coincidint
amb la celebració de la Festa de Final de Curs, que tindrà lloc: divendres 13 de maig ( 1r i 2n ) i dijous 26 de maig ( 3r i 4t ). Els alumnes premiats de 5è i 6è recolliran el premi el dijous 26 de maig.
La presentació en el concurs implica l’autorització a l’Associació de Mares i Pares a publicar i exhibir els treballs i el nom dels concursants en l’àmbit educatiu que li és propi.
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