
 

 

Concurs EOITalk  

Em oc ion a’ns *  en  c in c  m inu ts  

*Enganxa’ns / Captiva’ns / Sorprèn-nos / Enamora’ns / íes-nos riure o plorar ... 

Amb l’esperit de difondre idees interessants, despertar l’esperit creatiu, promoure la comunicació 

oral i compartir l’aprenentatge de les llengües, l’EOICAT organitza el concurs EOITalk (presentacions 

orals breus), en el marc del VIII Fòrum EOICAT que tindrà lloc a l’EOI de Lleida els dies 27 i 28 de març 

de 2020. 

Ets un/a alumne/a d’una EOI de Catalunya? Parles com un àngel o com un llibre? Tens una idea i la 

vols compartir? T’agrada viatjar? Doncs ja ho tens tot per participar al concurs EOITalk de l’EOICAT. 

R E  Q U I  S  I  T  S  I  BASES QUE REGULEN L  A P A R T  I  C  I  P  A  C  I  Ó  

REQUISITS: 

Ser alumne/a oficial d’una EOI, de la xarxa d’escoles oficials d’idiomes de Catalunya, durant el 

curs 2019-20. 

Estar cursant nivell C1 o C2 d’EOI o tenir el certificat de C1 (pot ser un/a alumne/a que tingui un 

certificat de C1 d’EOI i actualment estigui cursant un altre nivell d’un altre idioma). 



 

BASES: 

Fer una presentació oral en vídeo (format mp4), en la llengua que estiguis estudiant o en la llengua 

de la que ja has obtingut el C1. 

Al començament del vídeo t’hauràs de presentar (dir el teu nom i cognoms, quin idioma i nivell fas, qui 

és el seu professor/ la seva professora i en quina EOI estàs actualment matriculat/da). 

La temàtica del vídeo pot ser lliure però l’objectiu és: emocionar, enganxar, captivar, sorprendre, fer 

riure, fer reflexionar,... 

El vídeo tindrà una durada màxima de cinc minuts (seguint la pauta de la prova oral del certificat de 

nivell C1). 

Format del vídeo: fitxer mp4. 

Per l’alumnat de l’EOI de L’Hospitalet, la tramesa del vídeo es farà mitjançant WeTransfer. (Trobaràs les 
instruccions detallades pas a pas en el següent apartat d’aquest document) 

Identificació del vídeo (nom del fitxer del vídeo): El teu nom i cognom (minúscules i seguit), barra 

baixa i l’EOI. Exemple: josepsans_eoigirona.mp4 

Només es podrà enviar un vídeo per alumne/a. 

El jurat de l’EOI de L’Hospitalet seleccionarà un vídeo per a cada idioma.  

Tots els vídeos del concurs EOITalk seleccionats per les escoles es publicaran al canal Youtube del 
concurs: 

https://www.youtube.com/channel/UCTvXQ zcla4dK8chE3hBJ3Q 

Els alumnes participants s’hauran de subscriure al canal de Youtube EOITalk 

La data límit per enviar els vídeos a l’EOI de L’Hospitalet és el 31 de gener de 2020. 

Els vídeos finalistes es projectaran el 28 de març de 2020, durant el VIII Fòrum de l’EOICAT a Lleida. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCTvXQ


 

 

TRAMESA DEL FITXER a l’EOI de L’Hospitalet: Instruccions 

 La tramesa de l’arxiu de vídeo es farà mitjançant WeTransfer durant el període lectiu (no durant 

les vacances de Nadal). 

 Accedeix a www.wetransfer.com . No és necessari registrar-se, només cal acceptar les condicions. 

 Adjunta l’arxiu que vols presentar al concurs clicant a ‘Añadir archivos’. L’arxiu no pot superar les 

2GB. 

 Posa l’adreça de correu electrònic de l’escola (eoi-hospitalet@xtec.cat) on diu ‘email del amigo’. 

 Posa la teva adreça de correu electrònic on diu ‘Tu email’. 

 Posa EOITalk on diu ‘Mensaje personalizado’. 

 Finalment clica sobre ‘Transferencia’. 

 Envia un correu electrònic a eoi-hospitalet@xtec.cat  amb l’assumpte EOITalk i les teves dades 

personals avisant que has fet la tramesa del vídeo per WeTransfer i adjunta la fitxa. 

JURAT I SELECCIÓ PRÈVIA 

El jurat estarà format per professorat de diferents EOI de Catalunya i membres de l’EOICAT. 

Prèviament, el jurat de cada EOI farà una selecció de les presentacions orals dels alumnes que hi 

participin (una per cada idioma). 

Es valorarà el caràcter original, amè i engrescador de la presentació oral, així com també l’ús 

correcte i l’expressió de la llengua (fluïdesa, claredat, riquesa...). 

 

 

 

 

El primer premi consistirà en 2 bitllets d’avió, d’anada i tornada, a qualsevol destinació europea 

(cost màxim del premi: 200€ per bitllet). 

El segon premi consistirà en 1 bitllet d’avió, d’anada i tornada a qualsevol destinació europea (cost 
màxim del premi: 200€ per bitllet). 

Els premis són personals i intransferibles. Els 

premis NO són bescanviables. 

Els viatges s’hauran de realitzar durant l’any 2020. 

EL PREMI 

http://www.wetransfer.com/
mailto:eoi-hospitalet@xtec.cat
mailto:eoi-hospitalet@xtec.cat


 

COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR 

El nom de l’alumne/a guanyador/a s’anunciarà en el decurs del VIII Fòrum EOICAT i es publicarà al web i 

xarxes socials: Facebook i Twitter. Igualment, s’enviarà un correu electrònic als guanyadors/es i a l’EOI 

on estudien. En un termini màxim de 10 dies naturals, els guanyadors hauran d’enviar un email 

facilitant les seves dades de contacte i una còpia escanejada del seu DNI o passaport, acreditant la 

majoria d’edat. Si els/les alumnes guanyadors/es són menors d’edat, es facilitaran les dades del pare, 

mare o tutor/a legal. Si, exhaurit el termini de 10 dies, aquests no es posen en contacte amb l’EOICAT 

(eoicat.cat@gmail.com), els premis es consideraran deserts. 

PROTECCIÓ DE DADES 

L’EOICAT només utilitzarà la informació dels usuaris per a la correcta operativa del concurs. 

L’EOICAT MAI utilitzarà la informació dels participants per a cap altre ús. 

 
FACULTATS DE L’ORGANITZACIÓ 

L’EOICAT es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs qualsevol 

participant que no compleixi els requisits establerts en aquestes bases ni els termes de participació 

o contravingui les normes o la finalitat del concurs. A més, l’EOICAT s’eximeix de qualsevol 

responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, a pesar de les mesures de seguretat 

adoptades, puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per una persona 

usuària en qualsevol classe de comunicació duta a terme durant el concurs. 

 

ACCEPTACIÓ DE LAS BASES 

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació total de les bases, així com de la decisió del 

jurat i la renúncia a qualsevol reclamació legal. Els/Les alumnes participants accepten, per mitjà de 

la participació en aquest concurs, que les presentacions siguin publicades en els mitjans de 

comunicació de què disposa l’EOICAT i que aquests puguin ser compartits amb la resta d'usuaris de 

Facebook, Twitter o altres xarxes socials. 

CONTACTE 

Els participants de l’EOI de L’Hospitalet que tinguin dubtes sobre el funcionament del concurs, es 

podran posar en contacte amb l’EOI. 

Podeu descarregar les bases i la fitxa tècnica des del web www.xtec.cat/eoi-hospitalet 

mailto:eoicat.cat@gmail.com
www.xtec.cat/eoi-hospitalet

