
La Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i 
l’Educació en Anglès i el Fons Joan Riera i Gubau participen en l’impuls de 
l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant diferents 
programes que tenen com a destinataris  els joves alumnes de la comarca de 
la Selva. 
 
És per aquest motiu que es convoca el novè concurs d’oratòria en anglès 
dirigit a alumnes dels centres educatius de Santa Coloma de Farners i la 
comarca de la Selva. 
 
Aquest concurs es regula mitjançant les següents 
 
BASES DEL CONCURS D’ORATÒRIA EN LLENGUA ANGLESA PER A ALUMNES 
DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA DE LA SELVA 
 
Podeu accedir a la documentació referenciada en aquestes bases, així com a 
exemples de participacions d’altres cursos a través dels portals WEB dels 
centres de recursos Pedagògics de la Selva I i II. 
 
https://sites.google.com/site/seselva1/Home/activitats-amb-alumnes/concursdoratoriadelaselva-inici 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/dinamitzacio/concurs-oratoria-selva 
OBJECTIU I MODEL DE CONCURS 
 

1. L’objectiu d’aquest concurs d’oratòria és ajudar a promoure el 
desenvolupament oral de la llengua anglesa entre els alumnes de la 
comarca de la Selva, incentivant i posant en valor els coneixements 
que hagin après de l’idioma i reconeixent aquest aprenentatge. 

2. El model de concurs es basa en l’enregistrament d’una exposició oral 
per part dels alumnes participants, pre-seleccionats en els seus 
respectius centres docents d’entre els alumnes que vulguin participar-
hi i la posterior selecció definitiva que farà el jurat del concurs. 

 
 

PARTICIPANTS 
 

3. Podran participar-hi els centres educatius públics i concertats ubicats a 
la ciutat de Santa Coloma de Farners i a la comarca de la Selva. 
Els guanyadors i finalistes de concursos anteriors, no poden repetir la 
seva participació dins el mateix cicle educatiu. 

4. Cada centre podrà presentar fins a tres alumnes per classe dins les 
següents categories: 

 
a. Cicle superior d’educació primària  
b. Primer cicle d’educació secundària obligatòria  

 
TEMA DE PARTICIPACIÓ 
 

1. El tema de l’exposició oral és: “Personatges rellevants del meu 

poble o ciutat” 
 

 
DURACIÓ DELS ENREGISTRAMENTS 

https://sites.google.com/site/seselva1/Home/activitats-amb-alumnes/concursdoratoriadelaselva-inici
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/dinamitzacio/concurs-oratoria-selva


 
2. La durada dels enregistraments serà de 2 minuts per als alumnes de 

primària i de 3 a 4 minuts per als alumnes de secundària. 
3. Els enregistraments que no arribin a aquestes durades seran 

automàticament eliminats. 
 
FORMAT DE L’ENREGISTRAMENT 
 

4. S’acceptaran únicament els enregistraments en vídeo publicats al 
portal WEB del centre educatiu, o enllaçats des del portal WEB del 
centre educatiu a serveis de vídeo extern (Youtube, Vimeo...), als 
quals els membres del jurat puguin accedir-hi i visionar i escoltar 
correctament des de qualsevol navegador. Recomanem eliminar 
qualsevol opció de recollida de comentaris o valoracions públiques dels 
vídeos dels alumnes. 

5. Els enllaços dels vídeos hauran d’identificar el nom i cognoms de 
l’alumne participant i de l’etapa educativa en la que participa. 

6. Els enregistraments no hauran de contenir talls ni efectes d’edició que 
afectin el senyal de vídeo i àudio enregistrat, i caldrà que tinguin 
suficient qualitat d’imatge i sobretot de so per tal que es pugui valorar 
correctament l’exposició oral.  

 
TRAMESA I TERMINI DE LLIURAMENT 
 

7.  Per a poder participar en el concurs caldrà formalitzar la inscripció   
entre el 29 de novembre de 2018 i el 14 de gener de 2019. Aquesta 
inscripció la formalitzen els mestres responsables dels alumnes al 
formulari d’inscripció.  

8. Els enllaços als enregistraments dels alumnes inscrits es documentaran 
al formulari de tramesa d’enregistraments, disponible a l’espai WEB 
d’aquest Concurs d’Oratòria a partir de l’11 de febrer de 2019 Aquest 
formulari només pot ser omplert des de l’usuari corporatiu XTEC del 
centre o del professor responsable de la participació de cada alumne. 
El termini per a la publicació en WEB de l’enregistrament de l’alumne i 
tramesa del formulari de participació s’acabarà el 4 de març de 2019. 

9. Durant aquest mateix termini, caldrà omplir el formulari de 
participació, segons el model a disposició en l’espai WEB de 
referència, que haurà de ser imprès i signat per l’alumne i el seu pare, 
mare o tutor/a legal i segellat pel centre educatiu, i fer-lo arribar a la  
seu de la Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma 
Anglès i l’Educació en Anglès, c/ Sant Sebastià, 83 - 17430 Santa 
Coloma de Farners. També es pot fer arribar, sempre dins aquest 
termini, al vostre Centre de Recursos Pedagògic (Blanes o Santa Coloma 
de Farners). El formulari de tramesa d’enregistraments no tindrà cap 
validesa sense la corresponent tramesa del formulari de participació 
dins el termini de l’11 de febrer al 4 de març , i viceversa. 

10. Els vídeos hauran d’estar disponibles a la mateixa adreça de l’espai 
WEB del centre educatiu almenys fins el dia abans de l’acte final del 
Concurs d’Oratòria. 
 



SELECCIÓ DE FINALISTES I GUANYADORS 
 

11. Es formarà un jurat responsable de la selecció dels finalistes i dels 
guanyadors composat per representants de la Fundació i el 
Departament d’Ensenyament. 

12. Aquest jurat valorarà els enregistraments dels alumnes participants i 
n’escollirà els que passaran a la darrera fase del concurs. En aquesta 
darrera fase els alumnes seleccionats realitzaran, a banda d’una 
entrevista prèvia amb els membres del jurat, la seva intervenció oral 
en un acte públic al qual se’ls convocarà, també obert als pares i mares 
i a la resta d’alumnes, que tindrà com a finalitat escollir els guanyadors 
i fer el lliurament de premis. 

 
PREMIS 
 

13. Els premis per als guanyadors consistiran en estades d’estiu 
d’aprenentatge de llengua anglesa. 

14. D’acord amb l’esperit de la Fundació hi haurà primers premis de cada 
cicle que distingiran un alumne de Santa Coloma i un alumne de la 
comarca de la Selva. 

 
INTERPRETACIÓ DE LES BASES 
 

15. La Fundació es reserva el dret d’interpretació d’aquestes bases i la 
resolució de qualsevol dubte que es plantegi. 

 
 


