
 

La frase in...completa 
 

Totes les persones tenim llum i foscor en el nostre interior... 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURS 
 
1.  QUI POT PARTICIPAR? 

• Podrà participar tot l'alumnat de l'IES Joan Coromines de Benicarló. 
 
2.  QUÈ S'HA DE FER? 

• Caldrà acabar d'escriure la frase utilitzant un mínim de 5 paraules i un màxim 
de 30. 

• Els participants lliuraran al tutor/a l’oració sencera i inclouran el seu nom i 
cognoms, el curs i el grup al qual pertanyen. 

 
3. FINS A QUAN HI HA TEMPS? 

• La data límit de participació és el dia 10 de desembre de 2014. 



4. QUÈ VALORARÀ EL JURAT? 
• L'enginy i la imaginació de l'alumnat. 
• La capacitat de sorprendre i de suggerir. 
• La ironia i l'humor. 

 
5. QUEDARAN FORA DE CONCURS LES FRASES QUE… 

• Siguen plagiades. 
• Tinguen incorreccions ortogràfiques. 
• Resulten ofensives i irrespectuoses. 

 
6. QUI ÉS EL JURAT? 

• Una comissió de professorat de l'institut triarà 3 frases finalistes que  
• Es penjaran a la pàgina del centre (www.iesjoancoromines.org) i 
• Podran ser votades per tota la comunitat educativa (alumnat, pares i mares, 

professorat, personal de consergeria i de secretaria...) 
 

7. QUI I QUÈ POT GUANYAR? 
• Guanyarà la frase més votada. En cas d’empat, es lliuraria el premi a les que 

tinguen la mateixa quantitat de vots. 
• El premi consistirà en un bon esmorzar o berenar al bar de l’institut, a més 

d’un regal sorpresa.  
 
 
8. A MÉS... 

• El lliurament de premis es farà durant els 
actes de celebració de Nadal.  

• Els escrits guanyadors quedaran a disposició 
de l'institut per donar-los la difusió que es 
considere oportuna.  

• La participació en aquest concurs suposa 
l'acceptació de les seues bases. 

 
 

 

La imaginació de vegades obre unes ales grans com el 
cel en una presó gran com la mà 

Alfred de Musset (poeta francés)  

http://www.iesjoancoromines.org/
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=700

