
25 anys de l’EOI de L’Hospitalet de Llobregat 

CONCURS   D’ESCRIPTURA :    Bases 
 

1. Participació 
Amb motiu de la celebració del 25è aniversari del centre, l’Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet 

de Llobregat convoca un concurs d’escriptura.  

Podrà participar-hi qualsevol persona matriculada al centre durant el curs 2015-2016, inclòs 

l’alumnat dels cursos d’expressió oral. 
 

2. Requisits i lliurament dels escrits 

Les persones participants hauran de presentar un únic text original (per cada llengua en la 

qual estigui matriculat/da) que no hagi estat premiat en cap altre concurs o certamen. 

El tema de l’escrit serà “L’EOI i jo” o “Les llengües estrangeres i jo”. 

Els textos estaran escrits en la llengua/les llengües que l’alumne/a estudia al centre (anglès, 

francès, alemany i italià) i el seu nivell lingüístic ha de correspondre al nivell del seu curs. 

 Es presentaran escrits per una sola cara en Times New Roman 12, amb una separació entre 

línies d’1,5 i amb una extensió màxima d’una cara. Tot text que no s’ajusti a aquestes bases 

serà desqualificat. 

Els relats es presentaran amb les dades personals de l’autor/a (nom i cognoms, idioma i curs 

en el qual està matriculat/de, adreça electrònica i telèfon) escrits en el revers del text i es 

lliuraran a la consergeria del centre dins un sobre tancat on ha de constar “Concurs 

d’escriptura”. 
 

3. Termini 

El termini de lliurament dels escrits anirà del 16 de febrer al  31 de març de 2016.  
 

4. Jurat 
El jurat estarà format per professorat dels departaments respectius. 

El jurat no coneixerà la identitat de les persones participants a l’hora de valorar els textos i prendrà 

les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determini.  
 

5. Propietat intel·lectual 
Les persones participants cedeixen els drets d’us dels textos a l’Escola Oficial d’Idiomes de 

L’Hospitalet de Llobregat, que es reserva el dret de reproduir-los o publicar-los en suport paper o 

digital. 
 

6. Veredicte 
El veredicte del jurat es farà públic abans del 30 d’abril, i la identitat de les persones guardonades es 

publicarà a la pagina web del centre. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

 

7. Premi 

Es donarà un premi  per a cada idioma (anglès, alemany, francès i italià)  i nivell (primer, 

segon, tercer, quart, cinquè i C1), que consistirà en un xec regal per valor de 50 euros per a 

l’adquisició de llibres o altre material didàctic. 
 

8. Acceptació de les bases 
La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases. 


