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Temàtica: 

Dones i 

Coneixement 



 
  

ÀMBIT SOCIAL 

 

Elaboració d’un còmic o auca o bé un curtmetratge 

que contribueixi  a reflexionar sobre l’aportació de 

les dones a la història i fomenti l’adquisició del 

pensament crític. 

Extensió:  

- Auca o còmic: 4 a 6 vinyetes. 

- Curtmetratge: 5’ màxim 

Cal lliurar la producció al professorat d’aula de 

Ciències Socials. 

PREMIS:  

1 premi de 10€ per nivell d’ESO i Batxillerat. 

 

 

ÀMBIT DE LLENGÜES 

 

Relat breu sobre les dones influents de la teva vida. 
Extensió: no més d’una plana.  
Modalitats: 1r cicle serà format CONTE i 2n cicle 

serà NARRACIÓ. 

Cal lliurar la narració al Classroom de Lengua 
Castellana. 
 PREMIS:  
1 premi de 10€ per nivell d’ESO i Batxillerat. 

 

Monòleg sobre la dona, format .MP4 o .MOV   

Extensió: un màxim de 3 minuts.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal lliurar la producció al professorat d’aula de Llengua 

Catalana, via email:  

catalaiclassiques@insalexandregali.cat 

PREMIS:  

2 premis de 10€ per nivell d’ESO i Batxillerat. 

 

Disseny vídeo sobre dones influents al món o que 

formin part de les seves vides i per les quals sentin 

admiració. Cal destacar la importància i influència de 

diferents dones en forma de REFLEXIÓ. No busquem 

una descripció de la seva vida, sinó el perquè de 

l'admiració que senten cap a aquesta. 

Extensió: recomanada pel professorat de la matèria.   

Cal lliurar la producció al Classroom Llengua 

Estrangera. 

Modalitats: A cada nivell d' ESO serà obligatori i a 

Batxillerats (1r i 2n) opcional. 

PREMIS:  

1 premi per nivell de 10€. En cas de no tenir 

produccions als nivells de Batxillerat, els premis seran 

repartits a l’ESO. 

 

 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

 

Disseny il·lustració AGENDA 2021-2021. 

Extensió: A4  

Modalitats: 2n cicle i BTX 

Cal lliurar la producció al professorat d’aula de VIP. 

PREMIS: 1r premi de 20€ i accèssit de 10€. Edició de  

l’agenda. 

 

 

Disseny d'un punt de llibre 2020-2021. 

Modalitats: 1r cicle d’ESO. 

Cal lliurar la producció al professorat d’aula de 

VIP. 

PREMIS: 1r premi de 20€ i accèssit de 10€. Tiratge 

per repartir a tota la comunitat educativa. 

 

 

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

 

Concurs de recerca 

Buscar una imatge d'una dona (científica, 

tecnològica o matemàtica) i fer una breu 

descripció de la seva biografia, descobriment i 

motiu pel qual s'ha triat aquesta dona. Després 

amb totes les imatges, es farà un gran mural al 

pati interior. 

Tres modalitats:  

- 1r i 2n d’ESO.  

- 2n i 3r d’ESO 

- BTX i F.   

Cal lliurar la imatge amb la seva descripció  en un 

sobre tancat amb un pseudònim als Caps de 

Departament de Ciències Naturals, 

Matemàtiques i/o Tecnologia. 

 

PREMIS:  

3 premis de 20€ per cicle i modalitat (1r cicle 

d’ESO, 2n cicle d’ESO i BAT/CF). 


