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Pots participar en...

FEDERICA'S GOT TALENT
El certamen en què lluitaràs per delectar el públic amb
la teva millor actuació en anglès i/o francès. Un
concurs de talents on podràs demostrar les teves dots
dins del gènere que triïs: un show de màgia, un
monòleg- teatre, la interpretació de la teva cançó
preferida… etc. sempre que utilitzis l’anglès o el
francès.

CARTELL PUBLICITARI DE LA SETMANA DE
LES LLENGÜES
L'exposició i concurs en què podràs mostrar les teves
dots artístiques creant el pòster que anunciarà la
quarta edició de la setmana de les llengües el curs
vinent.

PREGUNTES AMB CODIS QR
El concurs en què faràs palès els teus coneixements en
matèria de cultura general sobre els països de parla
anglesa o francesa.
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ACTIVITATS AL CENTRE:

DILLUNS 19 DE MARÇ
● 9:00 -10:00h
Els alumnes de 1r d’ESO participaran en el show
de màgia en anglès titulat THE GREAT CIRCUSMAN a
càrrec del gran mag Ruskus Patruskus.

● 13:30 -14:30h
Espectacle de monòlegs en llengua francesa pels
alumnes de 3r i 4t d’ESO.

DIMARTS 20 DE MARÇ
● 8:00 - 11:15h
Tallers en anglès a càrrec de Kyiah Jalland pels
alumnes de 2n d’ESO.
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DIMECRES 21 DE MARÇ
● 8:00 - 14:30h
Sortida als Cinemes Texas per veure la pel·lícula
CAPTAIN FANTASTIC de Viggo Mortensen amb els
alumnes de 4t d’ESO.

● 12:15h - 14:30h
Tallers en anglès a càrrec de Kyiah Jalland pels
alumnes de 3r d’ESO.

DIJOUS 22 DE MARÇ
● 11:15h-12:15h
Tallers en francès a càrrec d’Iziar pels alumnes de 2n
d’ESO.

● 12:30h-14:30h
Tallers en Anglès Being a DJ around the world i Deep
Learning pels alumnes de Batxillerat.
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DIVENDRES 23 DE MARÇ
● 08:00-10:00h
Classe.

● 10:00 - 11:00h
Els alumnes de 4t d’ESO organitzaran un esmorzar
anglo-francès per recollir diners pel viatge final de
curs.
● 10’30h
Acte de benvinguda i Petit déjeuner amb els alumnes
visitants del “Lycée Rosa Luxemburg” de Perpinyà.

● 11:00 -11:30h
Lliurament de notes.

● 11:30-12:30h
Final del concurs de la 3a Edició de Federica’s Got
Talent.

● 12:30-13:00h
Lliurament dels premis dels concursos de la Setmana
de les Llengües Estrangeres:
★ FEDERICA'S GOT TALENT
★ PREGUNTES AMB CODIS QR
★ CONCURS DEL CARTELL DE LA QUARTA EDICIÓ DE LA
SETMANA DE LES LLENGÜES ESTRANGERES
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● 13:00h
Rebuda oficial de les autoritats de l’Ajuntament de
Badia del Vallès als alumnes francesos agermanats
amb l’institut Federica Montseny.

BASES DELS CONCURSOS:

3a EDICIÓ DE FEDERICA’S GOT TALENT:
La final: és farà divendres i concursaran tots els
participants amb un show en anglès i/o francès per ser
els guanyadors de la 3a edició.
El jurat valorarà:
- Pronunciació i ús de la llengua
- Posta en escena i originalitat
- Caracterització
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BASES DEL CONCURS QR QUESTIONS:
1. Cada matí trobareu penjat als vidres de la porta
d’entrada a l’Institut, el codi QR amb la pregunta diària
destinada a cada llengua (anglès i francès). Són en
total 8 preguntes (des del dilluns19 de març fins al
dijous 22 de març).
2.Cada alumne/a, de forma personal i individualitzada,
pot decidir contestar 1 o més preguntes. Per fer-ho,
només cal escriure el nom i cognoms, el grup classe i
la resposta (amb lletra clara) en un paper qualsevol i
dipositar-lo a la urna que hi haurà a secretaria.
3.Les respostes es poden anar responent cada dia o
passats uns dies. La data màxima per concursar és el
dijous 22 de març a les 14:30h.
4.A la pàgina web del centre, i al vestíbul de l’institut,
trobareu totes les qüestions que s’hagin anat publicant
al llarg de la setmana. (www.insfedericamontseny.cat)
5.El qui encerti més respostes de cada llengua serà
guanyador/a. Es publicarà el nom
dels alumnes
guanyadors.
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BASES DEL CONCURS DE CARTELLS
1. L’objectiu del concurs és seleccionar el cartell que
anunciarà la propera edició de la setmana de les
llengües estrangeres 2019.
2.El concurs està adreçat a tots els alumnes que hi
vulguin participar. Hi haurà un únic premi pel
guanyador/a.
3.Cada concursant podrà presentar un màxim de tres
obres originals.

4.Condicions que ha de complir el cartell:
● La mida ha de ser DIN A4 o DIN A3.
● S’ha de presentar a secretaria sense signar amb
les dades personals al dors del cartell (nom i
cognoms, curs i grup).
● Ha d’incloure el text: Quarta Edició de la Setmana
de les Llengües Estrangeres.
Institut Federica Montseny 8-12 d’Abril de 2019.
Data Màxima de lliurament: 16/03/2018
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