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ORATOGA®
CERTAMEN  
D’ORATÒRIA
4t ESO i 1r de Batxillerat

BASES DEL CERTAMEN

1. El certamen està obert a alumnes de quart d’ESO i primer de Batxillerat.

2. Els alumnes que vulguin participar-hi, s’hi han d’inscriure abans del dia 20 de febrer mitjançant  
un correu electrònic.

3. Poden participar en el Certamen un màxim de 150 alumnes, per rigorós ordre d’inscripció.

4. Per poder-hi participar cal assistir a un taller de preparació prèvia, impartit pels professors  
Bàrbara Pastor i Cormac Walsh.

5. Els alumnes inscrits han de redactar un escrit d’unes 500 paraules en què exposin:  
Qui sóc jo i Per què he escollit aquest tema. Poden redactar-ho en català, castellà o anglès.

6. Els textos seleccionats es publicaran en un llibre que serà un document fotogràfic de gran valor.

7. El dia del Certamen, cada alumne disposarà de 6 minuts per fer l’exposició oral.

PREMIS

S’estableixen tres premis per a cadascuna de les llen-
gües (català, castellà, anglès) de 1000 €, 500 € i 300 €. 
Aquestes quantitats es repartiran entre els alumnes 
guanyadors, els professors que els han ajudat i els 
centres educatius.

CRITERIS

a. Interès i originalitat del tema elegit

b. Rigor del contingut

c. Claredat i ordre de les idees de l’exposició

d. Vocalització, entonació i articulació

e. Empatia i assertivitat

f. Adequació de la comunicació no verbal

CALENDARI

Del 15 de desembre al 20 de febrer

Inscripció per correu electrònic:

metodeoratoga@gmail.com 

Concurs: dimecres 29 d’abril

De 10:00 h a 14.00 h.

Lliurament de premis: 4 de maig 

JURAT

El jurat es reserva el dret de declarar desert algun 
dels premis. La decisió del jurat serà inapel·lable.

El jurat estarà format per:

Sr. Enric Juan Redal,
Editorial Santillana

Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy, 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona

Excm. Dr. J. F. de Conrado i Villalonga,
Doctor en Dret, Acadèmic de Belles Arts

Sra. Mònica Perenya,
Subdirectora General de Llengua i Plurilingüisme 
Departament d’Ensenyament

Mr. Richard Rooze, 
The British Council

Sra. M. Teresa G. Castanyer,
Comissionada de Multilingüisme,
Universitat de Barcelona

Il·lm. Sr. Joan Miquel Nadal i Malé,
Advocat, exalcalde de Tarragona

Sra. Margalida Capellà,
Catedràtica de Grec 
Editora de El Fil de les Clàssiques

Sr. Salvador Alemany,
Productor d’Informatius de TV3


