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CONCURS FAMILIAR 

JORNADA DE PORTES OBERTES: 

“ENIGMA SOBRE LLAGOSTERA” 

BASES 

 

En què consisteix el concurs familiar? 
- Els alumnes de l’escola Puig de les Cadiretes participen enguany en el projecte 

interdisciplinari que porta per títol “Entorn social i natural de Llagostera” i ens 

agradaria fer extensiu aquest treball més enllà de les aules, implicant-hi a les famílies. 

 

- Les famílies que decideixin participar-hi, haurien de formular un ENIGMA referent a 

l’entorn social i natural de Llagostera (jeroglífics, frases amagades, missatges secrets, 

joc de pistes fotogràfiques, etc.). 

 

 

Quins suports i materials podem utilitzar? 
- El suport per presentar el repte és lliure (paper, fotografia, maqueta de fusta o cartró, 

etc.). 

- Les mides recomanades i acceptades per a participar en el concurs són: 

 

� Màxim: tamany A2 (59.4x42 cm). 

 

Com s’ha de presentar l’enigma? 
- L’enigma presentat ha d’omplir tot l’espai del suport.  

- El nom de la família que ha realitzat l’enigma ha de constar a la part posterior.  

- El solucionari de l’enigma ha de constar en un sobre adjunt a la part posterior. 

 

Quan i a on es pot lliurar l’enigma? 
- El lliurament de l’enigma es durà a terme al despatx de l’Associació de Famílies 

d’Alumnes (AFA) en el termini comprès entre el 13 i 16 de febrer de 2018. 

 

Quan i a on es pot recollir l’enigma? 
- La recollida de l’enigma es durà a terme a la Secretaria del centre, en el termini comprès 

entre el 5 de març i el 16 de març de 2018. 
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Important! 

- Les famílies participants accepten els següents punts: 

 

o L’enigma realitzat forma part d’un concurs escolar i aquest serà exposat al centre 

educatiu, durant la 9a Jornada de Portes Obertes que se celebrarà el 25 de febrer de 

2018, a l’escola Puig de les Cadiretes. 

o L’enigma realitzat serà objecte de concurs i sotmès a una votació popular, que tindrà 

lloc el mateix dia de la Jornada entre tots els assistents que desitgin fer-ho. Si resulta 

ser un dels tres enigmes més votats obtindrà un premi, a càrrec de l’Associació de 

Famílies d’Alumnes (AFA) del centre. 

o Podran participar en la votació totes les persones que ho desitgin a partir dels 16 anys, 

una sola vegada i de forma individual.  

o Els enigmes quedaran exposats al centre fins el dia 3 de març de 2018 i seran 

posteriorment retornats als alumnes, com a representants de la família participant. 

o Si no compleix algun dels requisits exposats a les bases del concurs, l’enigma serà 

retornat i no s’acceptarà la seva participació. 

o El centre educatiu, es reserva el dret  de reproduir qualsevol dels enigmes a través del 

web de l’escola, amb l’única finalitat informativa de l’esdeveniment. 

o El centre educatiu, es reserva el dret de cedir la reproducció de qualsevol dels enigmes 

a l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre (AFA) amb l’única finalitat de publicar-

los al seu blog i sempre d’acord amb l’essència informativa de l’esdeveniment. 

o El centre educatiu no es fa responsable, en cap cas, de l’ús que es pot fer dels enigmes, 

més enllà de la publicació al web de l’escola. 

 


