
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

BASES GENERALS 2020 
 
 
1. CONCURSANTS 
- Podran presentar-se alumnes de 4t de Primària a 2n de Batxillerat de manera individual. 
 
2. TEMA I FORMAT 
- Els temes poden ser els viatges d’estudis, eixides, conferències, experiències personals... 
- El quadern recollirà la vivència de l’autor, incloent imatges, dibuixos, anotacions i textos amb referència als llocs 
visitats i les experiències o aportacions personals. El format no ha de ser major que un A4 i no menor que un A5. Les 
imatges i dibuixos han d’anar acompanyades amb un peu d’imatge. 
 
3. PRESENTACIÓ 
- En la primera pàgina han d’aparèixer les dades de l’autor, nom i cognoms, curs i títol del quadern. Les obres han 
d’estar preparades per a ser exposades. 
 
4. LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ 
- El quadern de Bitàcola es presentarà a la secretaria del centre. 
- El termini d’admissió serà al llarg del primer trimestre del curs 2020-2021. Es concretaran les dates a l’inici del curs. 
- Els quaderns s’exposaran al centre durant algunes setmanes perquè tots puguen veure’ls. 
 
5. PREMIS 
- Premi al millor quadern de viatge de 4t de primària. 
- Premi al millor quadern de viatge de 5é de primària. 
- Premi al millor quadern de viatge de 6é de primària. 
- Premi al millor quadern de viatge de 1r de ESO. 
- Premi al millor quadern de viatge de 2n de ESO. 
- Premi al millor quadern de viatge de 3r de ESO. 
- Premi al millor quadern de viatge de 4t de ESO 
- Premi al millor quadern de viatge de 1r i 2n de  Batxillerat. 
 
6. SELECCIÓ I JURAT 
- El veredicte del premi serà encapçalat  per un jurat constituït per membre de la comunitat educativa del centre. 
- El veredicte del jurat es farà públic en el moment de l’entrega dels premis en el primer trimestre del curs 2020-2021, 
en una data concreta per determinar. 
- En cas de que els treballs no reuniren la qualitat suficient, els premis podran ser declarats nuls.  
 
 


