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BASES DE PARTICIPACIÓ:
 
L’Institut del Poblenou un any més, convoca el concurs de Felicitacions 
de Nadal, i ja anem per la XII edició,
amb la que el nostre centre
 

1. Condicions de
 

▪ La convocatòria està adreçada a tot l’alumnat de l’Institut del Poblenou, 
independentment del curs, cicle o família professional a la que

▪ Cada participant pot presentar un màxim d’una
▪ Les obres hauran de ser en format digital i en format PDF o
▪ La postal ha d’incloure el logotip del centre. 
▪ Les felicitacions s’han de redactar en català com a llengu
▪ El format de la felicitació s’ha de formalitzar en DINA 5, 14,8 x 21
▪ Les obres hauran de ser respectuoses amb el motiu del
▪ L’arxiu de cada postal haurà de ser nom_cognom.jpg o

 
2. Tramesa:

 
▪ Les felicitacions s’han de fer arribar a la següent adreça de

promocio@iespoblenou.org
▪ A l’email a més de l’arxiu

Nadal 2020 i al cos del missatge les següents dades: nom, cognoms,
cicle i curs al que pertany.

▪ En el concurs participaran dues
a. Grau Mitjà i PFI 
b. Grau Superior 
▪ El termini de presentació de les Felicitacions de Nadal serà des del 

decembre fins el 13 de desembre ambdós
 

3. Jurat i
 

▪ El Jurat que realitzarà la selecció de felicitacions guanyadores estarà format 
per: 1 membre de l’Equip Directiu, el coordinador de Biblioteca i
coordinadora de promoció.

▪ La decisió del jurat serà inapel·lable.
▪ El veredicte final es farà públic

xarxes socials de l’Institut.
 

4. Premi:

▪ Premi a la felicitació escollida:

- 20 € en tarjeta regal per a cada categoria

 

BASES DE PARTICIPACIÓ: 

del Poblenou un any més, convoca el concurs de Felicitacions 
, i ja anem per la XII edició, amb la finalitat d’escollir

centre felicitarà el Nadal 2020. 

Condicions de participació: 

La convocatòria està adreçada a tot l’alumnat de l’Institut del Poblenou, 
independentment del curs, cicle o família professional a la que
Cada participant pot presentar un màxim d’una obra. 
Les obres hauran de ser en format digital i en format PDF o
La postal ha d’incloure el logotip del centre. (Veure fitxers adjunts a la web).
Les felicitacions s’han de redactar en català com a llengua vehicular del centre.
El format de la felicitació s’ha de formalitzar en DINA 5, 14,8 x 21
Les obres hauran de ser respectuoses amb el motiu del concurs.

de cada postal haurà de ser nom_cognom.jpg o nom_cognom.pdf

Tramesa: 

Les felicitacions s’han de fer arribar a la següent adreça de
promocio@iespoblenou.org 

l’arxiu adjunt s’ha de posar a l’assumpte:
i al cos del missatge les següents dades: nom, cognoms,

pertany. 
En el concurs participaran dues categories: 

El termini de presentació de les Felicitacions de Nadal serà des del 
de desembre ambdós inclosos. 

Jurat i veredicte: 

El Jurat que realitzarà la selecció de felicitacions guanyadores estarà format 
per: 1 membre de l’Equip Directiu, el coordinador de Biblioteca i

promoció. 
inapel·lable. 
públic el dia 16 de desembre a la web

xarxes socials de l’Institut. 

Premi: 

escollida: 

€ en tarjeta regal per a cada categoria 

 

del Poblenou un any més, convoca el concurs de Felicitacions 
d’escollir l’obra 

La convocatòria està adreçada a tot l’alumnat de l’Institut del Poblenou, 
independentment del curs, cicle o família professional a la que pertanyi. 

Les obres hauran de ser en format digital i en format PDF o JPG. 
fitxers adjunts a la web). 

a vehicular del centre. 
El format de la felicitació s’ha de formalitzar en DINA 5, 14,8 x 21 cm. 

concurs. 
nom_cognom.pdf 

Les felicitacions s’han de fer arribar a la següent adreça de correu 

l’assumpte: Felicitació de 
i al cos del missatge les següents dades: nom, cognoms, nom del 

El termini de presentació de les Felicitacions de Nadal serà des del 01 de 

El Jurat que realitzarà la selecció de felicitacions guanyadores estarà format 
per: 1 membre de l’Equip Directiu, el coordinador de Biblioteca i la 

web i a les 


