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ÀMBIT SOCIAL 

 

Elaboració d’un còmic o auca o bé un curtmetratge 

que contribueixi  a reflexionar sobre la relació entre 

les emocions i els fets històrics i fomenti l’adquisició 

del pensament crític 

Extensió:  

- Auca o còmic: 4 a 6 vinyetes. 

- Curtmetratge: 5’ màxim 

Cal lliurar la producció al professorat del 

Departament  de Ciències Socials, Religió o 

Filosofia , preferentment els referents d’aula.  

Entrega: Còmic o auca en un sobre tancat signat 

amb el pseudònim escollit ( el nom real dins del 

sobre).Curtmetratge: Mitjançant un mail. 

Premis: Un premi per nivell, tant a l’ESO com a 

Batxillerat. Si un nivell queda desert es pot concedir 

un segon premi en altres nivells. 

 

 

                               ÀMBIT ARTÍSTIC 

 

Disseny il·lustració AGENDA 2022-2023. 

Extensió: A4  

Modalitats: 2n cicle i BTX 

Cal lliurar la producció a Carme Estévez. 

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

l’agenda. 

 

Disseny d'un punt de llibre  

Modalitats: 1r cicle d’ESO. 

Cal lliurar la producció a Mireia Camacho.  

Premis: 1r premi de 20€ i accèssit de 10€.  

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT DE LLENGÜES 

 

Lengua Castellana: Poema. 

 Escriure un poema el tema principal del qual sigui una 

emoció.  

Format: amb un mínim de 4 versos i un màxim de 20.   

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

Entrega: En sobre tancat al professor d’aula 

responsable.  

 

Llengua catalana: Cartes d’amor. 

Es tracta d’escriure una carta a mà de qualsevol tipus 

d’amor. 

Format: Un foli DINA4 (Mínim)- Dos folis a una cara 

màxim. 

Entrega: En un sobre tancat al professorat responsable 

d’aula. 

Premis: 6 xecs de 10€ (un per nivell). 

 

Llengua Estrangera: World Peace Calligram. 

L’alumnat escriurà un missatge de pau, solidaritat i 

suport en aquests moments difícils que estem vivint i 

ho faran mitjançant una imatge que simbolitzi la pau, la 

solidaritat, la cooperació.... 

Format: Missatge en forma de dibuix (Cal·ligrama) amb 

un mínim de 50 paraules. 

Entrega: En format digital als classrooms de Sant Jordi 

dels diferents nivells. 

Premis: 6 xecs de 10€. (1 per nivell). En el supòsit que 

no hi hagi guanyadors en el nivell de Batxillerat, els 

premis seran de 4 xecs de 15€. (de 1r a 4t ESO). 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

 

Concurs de fotogràfic:  

Mostrar alguna emoció a través de la Fotografia 

( tamany DINA4) 

Tres modalitats:  

- 1r i 2n d’ESO.  

- 2n i 3r d’ESO 

- BTX i CF.   

-  

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). 


