AQUEST ANY ORGANITZEM DOS CONCURSOS. POTS PARTICIPAR
EN TOTS DOS. EL PREMI PER CADASCUN D’ELLS ÉS UNA TARJETA
REGAL DE 20 EUROS A DIAGONAL MAR

PROPOSTA 1
EL-LABORA UN RELAT CURT

PROPOSTA 2
DISSENYA UNA TARJETA DE
FELICITACIÓ PER SANT JORDI

BASES:
BASES:
TEMA LLIURE.
IDIOMA CATALÀ O CASTELLÀ
LONGITUD MÀXIM 5 FULLS
TIPUS DE LLETRA: ARIAL 12
FORMAT PDF

LA TARJETA HA D’INCLOURE
EL LOGO DEL CENTRE
I UTILITZAR ELS COLORS CORPORAIUS DEL CENTRE
IMATGES LLIURES DE LLICENCIA
ALTA RESOLUCIÓ (MÍNIM 150 PPP)
MIDA DINA 6 VERTICAL (10,5X14X8 CM)
FORMAT JPG

ENTREGUES FINS AL 17 D’ABRIL A LES 23:59 HORES A
PROMOCIO@IESPOBLENOU.ORG

BASES DE PARTICIPACIÓ:
L’Institut del Poblenou un any més, convoca el concurs de Sant Jordi, per celebrar
aquest dia.
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 pertanyi.
 Cada participant pot presentar un màxim d’una obra per categoria o proposta.
 Les obres hauran de ser en format PDF o jpg, per la proposta 1 o 2
respectivament.
 La postal ha d’incloure el logotip del centre. (Veure fitxers adjunts a la web).
 La targeta s’ha de redactar en català com a llengua vehicular del centre.
 El format de la targeta s’ha de formalitzar en DINA 6, 10,5 x 14,8 cm.
 Les obres hauran de ser respectuoses amb el motiu del concurs.
 L’arxiu de cada document haurà de ser nom_cognom.jpg o nom_cognom.pdf
Tramesa:
Les obres s’han de fer arribar a la següent adreça de correu:
promocio@iespoblenou.org
 A l’email a més de l’arxiu adjunt s’ha de posar a l’assumpte: Concurs Sant
Jordi 2021 i al cos del missatge les següents dades: nom, cognoms, nom del
cicle i curs al que pertany.
 Hi hauran dos concursos: narrativa i disseny d’una targeta de felicitació.
 El termini de presentació serà fins el 11 d’abril a les 23:59 hores
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 la
coordinadora de Promoció.
 La decisió del jurat serà inapel·lable.
 El veredicte final es farà públic el dia 23 d’abril a la web i a les
xarxes socials de l’Institut.


Premi:
 Premi a la obra escollida
- 20 € en targeta regal per a cada categoria, relat curt i disseny targeta
felicitació.

