
 
CONVOCATÒRIA DE PREMIS DE FINAL DE CURS 2020 
Institut Salvador Espriu. Des del 5 al 19 juny del 2020. Alumnat implicat, de              
1r d’ESO a 1r de Batxillerat . 

 
Com a cloenda del curs 2019-20, diferents       
departaments conviden tot l'alumnat de l'Institut      
Salvador Espriu a participar en una convocatòria       
conjunta de premis. Hi pot participar tothom des        
de 1r d'ESO a 1r de Batxillerat, en una categoria          
única (independentment del nivell), amb tres      
premis per concurs. Els formats, els temes i els         
enfocaments són diversos, però tots tenen en       
comú demanar als seus participants imaginació,      
entrega i esperit de cohesió.  
 
Som una comunitat que en la seva diversitat        
demana també elements d'identificació    
compartida, per la qual cosa volem premiar       
especialment aquelles propostes que, més enllà      
del lúdic esperit competitiu, ens parlin, amb       
esperit reflexiu i positiu, del món que ens envolta. 
 

Excepte  els dissenys de la portada de l’agenda pel curs vinent, que s’haurà 
d’entregar abans del 15 de juny, podeu lliurar les vostres propostes de premi 
entre el 5  i 19 de juny.  

 
Els guanyadors i les guanyadores es donaran a conèixer a través de la pàgina 
web de l'institut i també per correu directe a l'alumnat beneficiat amb el premi, 
abans del 26 de juny. Presentar un treball a qualsevol dels concursos implica 
també donar permís per publicar-los la nostra web. 
 
Els premis, atorgats amb la col·laboració de l’AFA, consisteixen en vals de consum             
cultural o d’oci. Qui guanyi el 1r premi de cada concurs obtindrà un val de 50 €, qui                  
guanyi el  segon premi, un val de 30 € i qui guanyi el 3r premi, un val de 20 €. 

 
Les cinc propostes de concurs, explicades en detall més avall,  són les següents: 
 

1. Concurs de “Why Violence” (Departament d’orientació amb la 
col·laboració del de ciències socials) 

2. Fotografia matemàtica (Departament de matemàtiques) 
3. Fotografia tecnològica (Departament de tecnologia) 
4. Videos de ciències (Departament de ciències) 
5. Disseny de la portada de l’agenda (Departament d’arts) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
1. WHY VIOLENCE 

 

NOM DEL 
CONCURS 

Què estàs fent per donar suport als altres ? (Premis “Why Violence” ) 

PRESENTACIÓ Aquest és un concurs que proposa compartir en foto, vídeo o text, idees creatives per a 
millorar la convivència en temps de Covid, una època excepcional que està afectant 
significativament la nostra vida quotidiana i la nostra manera de relacionar-nos amb els 
altres. Ens agradaria que intercanviéssiu experiències, consells i idees que ens ajudin 
a cuidar la convivència amb família i la comunitat. 
 

DEPARTAMENT
S IMPLICATS 

Ciències  Socials / Orientació 

BASES Els possibles formats utilitzats, foto + text, vídeo o text (microrelat, poema) poden 
explicar experiències, idees o reflexions que ens ajudin a relacionar-nos d'una 
forma saludable amb els altres. 
 
Per exemple, un vídeo que mostri les rutines diàries que segueixes per sentir-te bé, 
una foto amb un text curt que expliqui com us repartiu la feina a casa, un microrelat 
que narri el que estàs fent per donar suport a la gent que t'envolta, família, amics o 
amigues, veïnat, o un poema que has escrit a qui trobes a faltar. 
 

●  Condicions per a cada format 
 

1. Text /Textos breus de fins a 500 caràcters (aprox. unes 75 paraules ) en format 
microrelat o poema 

2. Vídeo / Vídeos de fins a 1 minut de durada enregistrats en horitzontal. Es pot 
utilitzar qualsevol tècnica artística o creativa i no és necessari que els o les 
participants apareguin 

3. Foto + text. Una fotografia acompanyada d’un petit text que pot ser un peu de 
foto o un comentari que complementi la idea.  
 

● Com participar  
 
Comparteix la teva proposta en el Drive amb tots els membres del jurat, 
amb l’etiqueta #PremiWhyViolence  

JURAT Judit Miranda, Sílvia Navarro, Sergi Rochera, Mònica Sandoval, Joan Saura, Jaume 
Vaisman 

PREMIS 1r, 2n i 3r premi  

Observacions Aquest premi utilitza les mateixes bases del premi "Why Violence" d'enguany 
(http://whyviolence.org/premi/).La nostra proposta  ofereix la possibilitat de concedir 
premis únicament per l'alumnat del nostre centre però  també els convida a participar, 
paral·lelament, a la proposta original d'aquest projecte. 

 
 
 
 
 
 
 

http://whyviolence.org/premi/


 
2. FOTOGRAFIA MATEMÀTICA 

 
 

NOM DEL 
CONCURS 

Fotografia matemàtica 

PRESENTACIÓ Una foto és matemàtica si hi ha intenció per part de l’autor de que així sigui. Aquesta 
intenció matemàtica ha de quedar reflectida clarament en el títol de la foto, en el qual 
s’ha de fer referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic. 

DEPARTAMENT
S IMPLICATS 

Matemàtiques 

BASES ● Es tracta de presentar una fotografia amb contingut o un punt de vista 
matemàtic. 

● Les fotografies han d’estar fetes pels participants, han de ser originals, no es 
poden fer fotomuntatges.  

● L’arxiu ha de tenir extensió jpg 
 

Com participar: 

● Haureu de penjar la foto a la carpeta que teniu compartida amb el nom: 
Concurs_Fotografia_Matemàtica, abans de les 14:00h del 19 de juny 
 

● El fitxer ha de tenir el següent format:  Cognom1_Nom_cursgrup_nivell.jpg. 
Exemple: 

○ Sanchez_Marta_3A_ESO.jpg 
○ Garcia_Manolo_1A_BAT.jpg 

 

● Hi poden participar alumnes de 1rESO fins a 1rBatx 

 

JURAT Yago Campos, Ester Gilibert, Marcel Navarri, Jose Pérez, Carlota Petit, Ares Queró, 
Enrique Rios, Cristina Soldevila 

PREMIS 1r, 2n i 3r premi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. FOTOGRAFIA TECNOLÒGICA 

 
 

NOM DEL 
CONCURS 

Fotografia Tecnològica 

TEMA Estructures (de fusta, acer, formigó, …), obres d’infraestructura, ports, aeroports, 
centrals de producció d’energia, equipaments de telecomunicacions o transport, 
motors, màquines o mecanismes, etc, en general qualsevol objecte tecnològic que 
podem trobar FORA de casa 

DEPARTAMENT
S IMPLICATS 

Tecnologia 

BASES 1- Les fotos han de ser originals sense retoc i s’han d’ajustar al tema 
2- Només una foto per participant 
3- La foto ha de tenir la màxima resolució que permeti la càmera de l’aparell  
4- El format del fitxer ha de ser  .jpg 
5- El nom del fitxer ha de ser:  cognom1_nom_cursgrup_nivell.jpg.  
Per exemple:  
Ramos_Aina_2B_ESO.jpg 
Martinez_Josep_1A_BAT.jpg 
6. Les fotos s’han de penjar a la carpeta que tindreu compartida: 
 
Concurs_fotografia_tecnològica  
 
abans de les 14h del 19 de juny 
7- Hi poden participar alumnes des de 1er ESO fins 1ER BATX 

JURAT Enrique Asensio, Concepció Corral, Sergi Cebrián i Pablo Mariña 

PREMIS 1r, 2n i 3r premi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. VIDEOS DE CIÈNCIES  

 

NOM DEL 
CONCURS 

Vídeos de ciències 

PRESENTACIÓ Si esteu pensant participar en  aquest concurs vol dir que sabeu que la ciència pot ser 
divertida, per això us proposem fer un vídeo ben original i amè, recordeu però  que els 
científics sempre intentem fer servir un llenguatge clar i acurat, i utilitzar de la millor 
manera possible les eines que tenim a les mans. 

TEMES 1. JO CUINO SALUDABLE (Elabora una recepta saludable. Explica-la pas a pas i 
raona els motius que fan que sigui bona per a la salut) 

2. JO CUIDO  EL MEDI AMBIENT (Mostra diverses accions que tu o la teva 
família feu i que contribueixen a protegir o millorar el medi ambient. Explica 
també perquè o com contribueixen a aquesta millora o protecció) 

3. JO EXPERIMENTO. (Comença el vídeo plantejant la pregunta que vols 
demostrar. Fes l’experiment on es vegi en algun moment que ets tu fent 
l’experiment. Acaba el vídeo explicant què has demostrat). 

DEPARTAMENT
S IMPLICATS 

Ciències 

BASES - Individual o amb parella 
- S’envia  per mail  a qualsevol professor/a del departament de ciències. 
- 3 minuts màxim. 
- S’ha de veure l’autor/a i ha de constar el seu nom. 
- També pot ser en anglès. 

JURAT Professorat del departament (Biologia i geologia, Física i química) 

PREMIS 1r, 2n i 3r premi  

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
  5. DISSENY DE L’AGENDA. 
 
 

NOM DEL 
CONCURS 

Disseny de l’agenda. 

TEMA El treball consistirà en dissenyar la portada de l’agenda dels alumnes. El 
disseny guanyador s’editarà i s’utilitzarà en l’agenda dels alumnes del curs 
2020-21. 

 

DEPARTAMENT
S IMPLICATS 

Arts (Visual i Plàstica) 

BASES 1. El tema central dels treballs serà l’institut Salvador Espriu: la comunitat 
educativa, l’edifici del centre... 

2. La tècnica serà lliure: dibuix, pintura, collage, treball digital, tècnica 
mixta... 

3. Format DIN-A4 
4. Els treballs s’hauran d’escanejar o fotografiar en format jpg i penjar a la 

carpeta que teniu compartida.  
5. El nom del fitxer ha de ser:  cognom1_nom_cursgrup_nivell.jpg.  

Per exemple:  
Ramos_Aina_2B_ESO.jpg 
Josep_Marti_1A_BAT.jpg 
 

6. Les fotos s’han de penjar a la carpeta que teniu compartida abans de les 
14h del 15 de juny. Hi poden participar alumnes des de 1r ESO fins 1r 
BATX 

 

JURAT Toni Soler i Jessè Cabré 

PREMIS 1r, 2n i 3r premis. 

 


