
CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ
El Concurs es divideix en 3 categories:

BASES

MATERIAL A ENTREGAR A CADA PARTICIPANT abans de començar el treball: 

TEMA: LA PARÀBOLA DEL SEMBRADOR

Cita bíblica de referència: Mc 4,1-20  -  LA PARÀBOLA DEL SEMBRADOR

CONCURS BÍBLIC BÀSIC
bases de la modalitat38è

2 0 2 2 /  2 0 23

1a  Categoria - Alumnes de 3r i 4t d’Educació Primària (8-9 anys)

2a  Categoria - Alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària (10-11 anys)

3a  Categoria - Alumnes de 1r i 2n d’ESO (12-13 anys)

• En totes tres categories es pot respondre el qüestionari en una fotocòpia del model. Si falta espai, es poden
escriure les respostes en un full a part, indicant-hi, això sí, els números corresponents a les preguntes.
Intentem deixar espais suficients per evitar-ho.

• Els treballs inacabats es consideraran nuls.

• Us demanem, en els qüestionaris, el nom de l’alumne ben escrit i clar, en MAJÚSCULES, així com el
nom del centre, la població, l’adreça i el bisbat.

• Seguiu les instruccions generals de lliurament de treballs.

• S’atorguen els premis següents:

• El veredicte del Jurat és inapel·lable i es comunicarà directament als centres premiats i en el nostre web:
www.concursbiblic.com.

• Els treballs premiats quedaran en propietat del Concurs Bíblic.

• El sol fet de concursar pressuposa l’acceptació total d’aquestes bases.

1 premi per categoria i bisbat, 2 accèssits per categoria i bisbat.

Cada participant del Concurs Bíblic Bàsic tindrà un obsequi de participació relacionat amb el tema 
d’aquest concurs.

Premi especial de participació per a nens i nenes amb grau de discapacitat (certificat del centre especi-
ficant el tipus de minusvalidesa amb el nom de l’alumne). En el cas de centres amb un nombre 
superior a 10 participants amb grau de discapacitat es donarà un premi col·lectiu per centre.

PÀGINES DE PREPARACIÓ (4 PÀGINES) que s’adjunten
QÜESTIONARI SEGONS CATEGORIA DE PARTICIPACIÓ que s’adjunta

•

•


