
JOCS FLORALS

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

2. Tema i format:

Tema:

    “El bosc” 

Format: Poema o text.

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.

5. Els treballs hauran de ser individuals.

6. Termini de lliurament:  29 d’abril de 2010.

7. El tutor de cada classe seleccionarà, entre 
els treballs presentats, els dos millors.

8. Jurat: la valoració dels treballs la farà un jurat 
format per professors i una representació de la 
Comissió de Cultura.

CIÈNCIES 

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

2. Tema i format: 

Tema:

        “El bosc”

Format: Mural

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.

5. Els treballs hauran de ser individuals.

6. Termini de lliurament:  29 d’abril de 2010.

7. El tutor de cada classe seleccionarà, entre 
els treballs presentats, els dos millors.

8. Jurat: la valoració dels treballs la farà un jurat 
format per professors i una representació de la 
Comissió de Cultura.

CONCURS DE FOTOGRAFIA

1. Tema:

“El bosc”
2. Mides:  mínim 18 ×  24 cm.

3. Presentació:  blanc  i  negre  o  color.  Les 
fotografies  s’hauran  de  presentar  sobre  una 
cartolina més gran que les fotos. 

4. Participants:  el  concurs  està  obert  a  tots  els 
alumnes  del  Col·legi,  així  com  als  pares, 
professors i antics alumnes.

5. Categories: 

A) Primària (de 6 a 12 anys)
B) ESO i Batxillerat (de 13 a 18 anys)
C) Adults (de 19 a 99 anys)

6. S’admetran un màxim de tres fotografies per 
participant. Es lliuraran en un sobre tancat i 
en el dors de la fotografia s’haurà d’indicar 
les  dades  personals  i  la  categoria.  Els 
alumnes  hauran  de  fer  constar  també  el 
curs i la classe.

7. Termini i lloc de lliurament:  29 d’abril de 2010 
a la recepció del Col·legi.

COL· LEGI SAGRADA FAMÍLIA
Peris i Mencheta, 26  -  08032 Barcelona

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES

B a s e s   d e l s   c o n c u r s o s   d e   p r i m a v e r a   2 0 1 1

Els treballs s’exposaran durant el dies 11,12, 13 i 14 de maig, de 17:15 a 18:00 h.  S’atorgaran dos premis per cada curs i rebran medalles aquells treballs seleccionats pel tutor i que no 
hagin estat premiats. En el concurs de fotografia, rebran medalles tots els participants. Els premis únicament es lliuraran el dissabte 15 de maig en la celebració de l’Homenatge a les 
Famílies.
La presentació en el concurs implica l’autorització a l’Associació de Pares i Mares a publicar i exhibir els treballs i el nom dels concursants en l’àmbit educatiu que li és propi.
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