
	  

	  

EL JOCS FLORALS D'ENGUANY US PROPOSEN 5 MODALITATS DE CONCURS. 
LA PARTICIPACIÓ ÉS OBLIGATÒRIA I HAUREU DE TRIAR ALMENYS UNA DE LES CINC OPCIONS.  
LLEGIU-VOS MOLT BÉ LES BASES DE CADA UNA D'ELLES! 

CONCURS DE 

FOTOGRAFIA 

CONCURS DE 

DISSENY  

 

1. Fotografia inèdita que il·lustri la idea 
del lema “pren-te temps” 
2.La fotografia serà en format .jpg i 
s’adjuntarà com un arxiu extern. A 
l’assumpte caldrà indicar “Concurs de 
fotografia SAMC” i s’enviarà al 
compte concurs.samc@gmail.com 
abans del 13 de maig a les 17:00h. 
3.La fotografia ha de ser totalment 
original i realitzada per vosaltres i amb 
la càmera fotogràfica o qualsevol altre 
dispositiu electrònic de resolució 
acceptable. 
4.Si a la fotografia apareguessin 
imatges de persones, aquestes han de 
conèixer per a què estan sent 
fotografiades i donar el seu permís. 
5. Al correu, caldrà indicar: 
- Nom, cognoms i curs de l’autor. 
- La categoria a la qual s’opta al 
concurs (1r cicle correspon a 1r i 2n 
d’ESO) o (2n cicle a 3r i 4t d’ESO). 
- Un títol per a la composició (si no 
voleu posar-n’hi haureu d’escriure 
“Sense títol”). 
6.Es valorarà la creativitat i l’originalitat 
de la composició. Hi haurà un únic 
premi per a cada categoria (1r cicle i 
2n cicle), però el jurat pot deixar desert 
el premi si detecta falta de qualitat, 
manca de compromís, còpia o pobresa 
d’elements visuals.	  
 
	  

1.Creació d'un disseny per a la coberta 
de l'agenda escolar inspirada en el 
lema: “pren-te temps” 
2.La composició podrà ser tant 
figurativa com abstracta. 
3.El format serà DIN A4, horitzontal, 
adaptat a l'agenda escolar i els 
materials de la tècnica i del suport seran 
lliures. 
4. Es presentaran en un sobre gran, 
tancat. En la part frontal del mateix 
sobre caldrà indicar amb lletres 
majúscules i entenedores: 
- Un títol per a la composició (si no 
voleu posar-n’hi, haureu d’escriure 
“Sense títol”). 
- El lema o pseudònim. 
-La categoria a la qual s’opta al concurs 
(1r cicle correspon a 1r i 2n d’ESO) o 
(2n cicle correspon a 3r i 4t d’ESO). 
5.Dins del mateix sobre gran s’hi posarà 
un altre sobre petit en el qual hi haurà 
una targeta amb el nom de l’autor. 
6.Les obres es lliuraran al lloc assignat 
per al concurs a la consergeria d’ESO 
abans del 13 de maig a les 17:00h. 
7.Es valorarà la creativitat i l’originalitat 
de la composició. Hi haurà un únic 
premi per a cada categoria (1r cicle i 2n 
cicle), però el jurat pot deixar desert el 
premi si detecta falta de qualitat, manca 
de compromís, còpia o pobresa 
d’elements plàstics. 
	  

COMPOSICIÓ 

LITERÀRIA 

1.Les composicions es presentaran a 
DINA-4, a doble espai i a una cara.   
2.S’hauran de presentar a ordinador i 
com a màxim podran ocupar dos fulls. 
3.Es presentaran en un sobre gran, 
tancat. En la part frontal del mateix 
sobre caldrà indicar amb lletres 
majúscules i entenedores: 
- El títol de la composició. 
- El lema o pseudònim. 
- La composició (Amor, Pàtria, Fe o 
lliure). 
- La categoria a la qual s’opta al 
concurs (1r cicle correspon a 1r i 2n 
d’ESO) o ( 2n cicle correspon a 3r i 4t 
d’ESO). 
4.Dins del mateix sobre gran s’hi posarà 
un altre sobre petit en el qual hi haurà 
una targeta amb el nom de l’autor. 
5.Les composicions es podran 
presentar tant en prosa com en vers. 
6.Es podrà escriure sobre tres temes: 
Amor, Pàtria i Fe  i també sobre un 
tema lliure. 
7.Les obres hauran d’estar escrites en 
llengua catalana, excepte el tema lliure 
que es podrà redactar en català, 
castellà, anglès o francès. 
8.Les obres es lliuraran al lloc assignat 
per al concurs a la consergeria d’ESO 
abans del 13 de maig a les 17:00h. 

COMPOSICIÓ 

MUSICAL 

1.Creació d’una peça, música i lletra. 
2.La composició podrà ser lliurada en 
format .mp3 gravada en directe (veu “a 
capella” o veu amb acompanyament) o 
amb el programa “Noteflight” passant la 
partitura a paper. 
3.La forma de la peça serà: estrofa-
tornada-estrofa-tornada o d’estructura 
A-B-A 
4.La durada  de l’obra no passarà de 3 
minuts. 
5. S’adjuntarà l’arxiu o el document amb 
l’obra al correu 
concurs.samc@gmail.com  
6.Al correu, caldrà indicar: 
- Nom, cognoms i curs de l’autor o autors 
(màxim 4). 
- La categoria a la qual s’opta al concurs 
(1r cicle correspon a 1r i 2n d’ESO) o (2n 
cicle a 3r i 4t d’ESO). 
- Un títol per a la composició (si no voleu 
posar-n’hi, haureu d’escriure “Sense 
títol”). 
7.Es valorarà la creativitat i l’originalitat 
de la composició. Hi haurà un únic premi 
per a cada categoria (1r cicle i 2n cicle), 
però el jurat pot deixar desert el premi si 
detecta falta de qualitat, manca de 
compromís, còpia o pobresa d’elements 
musicals. 
8.S’enviarà abans del 13 de maig a les 
17:00h 

CONCURS DE 

VÍDEO 

1.Creació d’un vídeo inspirat en el lema: “pren-te 
temps” 
2.El vídeo pot ser o bé un espot on el lema es 
converteix en “eslògan” de l’espot; o bé pot ser un 
curtmetratge on s’expliqui una breu història a partir 
del lema. 
3.El vídeo tindrà una durada d’entre 20 segons i 10 
minuts i haurà d’estar publicat prèviament a Youtube 
(amb la configuració de privadesa "ocult"). 
4.Un cop estigui publicat al Youtube cal copiar 
l’enllaç del vostre vídeo i enviar-lo per correu 
electrònic al compte concurs.samc@gmail.com 
5.A l’assumpte caldrà indicar “Concurs de vídeo 
SAMC”. 
6.El vídeo ha de ser totalment original i realitzat per 
vosaltres i amb la càmera de vídeo o qualsevol altre 
dispositiu electrònic de resolució acceptable. 
7.Si en el vídeo apareguessin imatges de persones, 
aquestes han de conèixer per a què estan sent 
gravades i donar el seu permís. 
8. Al correu, caldrà indicar: 
-Nom, cognoms i curs de l’autor o autors (màxim 4). 
-La categoria a la qual s’opta al concurs (1r cicle 
correspon a 1r i 2n d’ESO) o (2n cicle a 3r i 4t 
d’ESO). 
9.S’enviarà abans del 13 de maig a les 17:00h. 
10.Es valorarà la creativitat i l’originalitat del vídeo, 
la capacitat d'explicar una història completa 
transmetent una idea o un missatge i l'ús dels 
recursos cinematogràfics. Hi haurà un únic premi 
per a cada categoria (1r cicle i 2n cicle), però el 
jurat pot deixar desert el premi si detecta falta de 
qualitat, manca de compromís, còpia o pobresa 
d’elements visuals. 
 


