FORMAT
¬ Carta al director per a ESO.
¬ Article d’opinió per a batxillerat i cicles formatius.

L’objectiu no és cap altre que animar-vos a escriure les vostres opinions
sobre els temes més diveros d’interès públic i així ajudar-vos a què
esdevingueu millors escriptors i alhora afavorir la participació de la
comunitat educativa de Lleida.

Consultar pautes per a l’elaboració a: educacio.paeria.cat

Els treballs poden tractar qualsevol temàtica d’interès dels alumnes, escrit en
català o en castellà.
Pot entrar a concurs més d’un treball d’un mateix alumne, però si és el cas,
només podrà obtenir un premi, per aquell treball que resulti millor qualificat.
CATEGORIES
¬ 1a categoria: 1r i 2n d’ESO.
¬ 2a categoria: 3r i 4t d’ESO.
¬ 3a categoria: batxillerat i cicles formatius.

JOSEP PERNAU

Secretari: Sr. Joan Ballesté.

CONCURS PER A ESTUDIANTS

INFORMACIÓ
Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i

Característiques dels escrits
¬ Lletra Times New Roman, cos 12, a doble espai i amb un màxim de 2.000
caràcters amb espais.
¬ Cada treball anirà encapçalat per un títol.

Telèfon: 973 700 618

C/ Bisbe Torres 2, 25002 Lleida
Web: educacio.paeria.cat

DISSENY

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc al mes de febrer de 2016, al Saló de
Plens de l’Ajuntament. La data es comunicarà oportunament.

Batxillerat Artístic
Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia
Jaime Palau i Mariona Palau.

Els treballs guanyadors i finalistes es publicaran als diaris locals de Lleida i
també se’n farà difusió a les diferents emissores de ràdio.
Els treballs premiats quedaran en propietat del Servei d’Educació de la
Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els
Esports, que en podrà fer la publicació que s’escaigui.

PE R

J

COL·LABOREN

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 2 DE DESEMBRE DE 2015.

En aquest acte, els tres alumnes guanyadors llegiran les cartes al director i
l’article d’opinió premiats.

CURS 2015-2016

els Esports

PREMIS
Per cadascuna de les tres categories, s’estableixen:
¬ 1 tablet per als guanyadors.
¬ 3 MP3 per als tres primers finalistes.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en l’acte de lliurament de
premis.

D’ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Servei d’Educació

COM PRESENTAR ELS TREBALLS
Els alumnes interessats a concursar han de presentar els seus treballs en
format electrònic, amb un pseudònim, als respectius professors.

Els professors seleccionaran fins a un màxim de 5 treballs per classe, els que
considerin de més qualitat.
Els professors han d’enviar aquests treballs seleccionats al Servei
d’Educació de la Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la
Cultura, l’Educació i els Esports, en format electrònic, a través de l’enllaç
que trobareu a la web: educacio.paeria.cat en un arxiu en format .doc

X CONCURS PERIODÍSTIC

JURAT
El jurat està format per diferents periodistes i professors
de secundària de la ciutat i presidit pel president del
Col·legi Oficial de Periodistes de Lleida.

OE
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Els professors interessats encomanaran als alumnes un treball individual.

J

Poden participar-hi tots els alumnes d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius dels
centres educatius de Lleida.

PE R

Ens plau presentar-vos per desè curs consecutiu el
CONCURS PERIODÍSTIC JOSEP PERNAU, adreçat a tot
l’alumnat de Lleida que cursa ESO, batxillerat o cicles
formatius.

CURS 2015-2016

N

BASES DEL X CONCURS PERIODÍSTIC JOSEP PERNAU
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SP U

