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  Bases dels  “
 
1.- Aquest curs els Jocs Florals prenen com a eix transversal 
i Plàstica.  Tot l’alumnat que vulgui participar en el concurs haurà d’escriure 
un microrelat i s’haurà d’inspirar en les següents fotografies
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Bases dels  “XIII Jocs Florals INS Can Margarit”

els Jocs Florals prenen com a eix transversal l’Educació Visual 
’alumnat que vulgui participar en el concurs haurà d’escriure 

i s’haurà d’inspirar en les següents fotografies:  

Jocs Florals INS Can Margarit” 

l’Educació Visual 
’alumnat que vulgui participar en el concurs haurà d’escriure 

 

 



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Can Margarit 
Corbera de Llobregat
 
 
 
ANGLÈS 
 

 
 
 
FRANCÈS 
 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Can Margarit  
Corbera de Llobregat 

 

 



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Can Margarit 
Corbera de Llobregat
 
 
2.- Tothom pot presentar un microrelat en tantes llengües com vulgui. Ara bé, 
els relats han de ser diferents. No s’acceptaran traduccions i, per tant, qui 
presenti el mateix escrit 
concurs. 
 
3.- Els originals es presentaran a ordinador, escrits a 
lletra Arial 12 i hauran de te
imprescindible que l’escrit tingui un 
l’alumne/a. 
 
4.-El termini de lliurament 
 
5.- Els treballs s’enviaran en un document adjunt a la següent 
electrònica: santjordi@inscanmargarit.cat. 
constar en l’assumpte del missatge el 
 
6.- Hi haurà dos premis per cada llengua (un per 1r i 2n i un altre per 3r i 4t), 
a excepció de la llengua francesa, que repartirà un sol premi entre tots els 
cursos. 
 
7.- Els premis podran declarar
reuneixen, segons el parer del jurat, les característiques adequades o els 
mèrits suficients. 
 
8.- El jurat serà format pels professors del centre
anònimament (només hi constarà el títol)
nostre centre i el professorat votarà els
mitjançant un formulari. 
 
9.- El veredicte del Jurat es farà públic en el marc d’un acte organitzat al 
nostre institut el dia de la celebració de la 
veredicte serà inapel·lable.
l’ESO. 
 
10.- El centre es reserva el dret d’ús del material presentat.
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Tothom pot presentar un microrelat en tantes llengües com vulgui. Ara bé, 
els relats han de ser diferents. No s’acceptaran traduccions i, per tant, qui 
presenti el mateix escrit traduït a diverses llengües, quedarà desqualificat del 

nals es presentaran a ordinador, escrits a espai un i mig, amb 
i hauran de tenir una extensió màxima d’1 full
que l’escrit tingui un títol. L’escrit no pot portar el nom de 

El termini de lliurament dels treballs serà el 12 d’abril de 2021.

Els treballs s’enviaran en un document adjunt a la següent 
: santjordi@inscanmargarit.cat. És molt important que es faci

constar en l’assumpte del missatge el nom, cognoms i curs del participant

Hi haurà dos premis per cada llengua (un per 1r i 2n i un altre per 3r i 4t), 
a excepció de la llengua francesa, que repartirà un sol premi entre tots els 

Els premis podran declarar-se deserts si els treballs presentats no 
euneixen, segons el parer del jurat, les característiques adequades o els 

El jurat serà format pels professors del centre. Els treballs es penjaran 
(només hi constarà el títol) en una plataforma interna del 

nostre centre i el professorat votarà els microrelats que més li agradin 
mitjançant un formulari.  

El veredicte del Jurat es farà públic en el marc d’un acte organitzat al 
nostre institut el dia de la celebració de la Diada de Sant Jordi. L’esmentat 
veredicte serà inapel·lable.  Hi haurà quatre categories, una per cada curs de 

El centre es reserva el dret d’ús del material presentat.  

Tothom pot presentar un microrelat en tantes llengües com vulgui. Ara bé, 
els relats han de ser diferents. No s’acceptaran traduccions i, per tant, qui 

llengües, quedarà desqualificat del 

espai un i mig, amb 
nir una extensió màxima d’1 full DIN-A4. És 

. L’escrit no pot portar el nom de 

12 d’abril de 2021.  

Els treballs s’enviaran en un document adjunt a la següent adreça 
És molt important que es faci 

participant.  

Hi haurà dos premis per cada llengua (un per 1r i 2n i un altre per 3r i 4t), 
a excepció de la llengua francesa, que repartirà un sol premi entre tots els 

se deserts si els treballs presentats no 
euneixen, segons el parer del jurat, les característiques adequades o els 

. Els treballs es penjaran 
en una plataforma interna del 
microrelats que més li agradin 

El veredicte del Jurat es farà públic en el marc d’un acte organitzat al 
Diada de Sant Jordi. L’esmentat 

Hi haurà quatre categories, una per cada curs de 


