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CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ
S’estableixen els grups de participació segons edat:

Grup A • Alumnes fins a 13 anys
Grup B • Alumnes de 14 a 15 anys
Grup C • Alumnes de més de 15 anys

1- COMENTARI DE TEXT DE LA PARÀBOLA DEL SEMBRADOR
2- POWER POINT
3- VIDEO
4- MEMES

BASES

FORMATS INFORMÀTICS DE PARTICIPACIÓ

• Els treballs han de ser personals, és a dir, signats per un sol autor. Els treballs de grup no podran ser premiats.

•

• Els centres participants han d’enviar els treballs de totes les modalitats en una sola tramesa juntament amb
la “fitxa del centre participant” degudament emplenada.

Es premiaran els millors treballs de cada un dels grups i formats de presentació de cada Bisbat.

• Si es detecten treballs copiats, quedaran desqualificats.

• NO es posa límit a la mida màxima del fitxer en la participació però SÍ en la seva exposició en la web (màxim 
20 Mb).

•

• A cada participant del Concurs Bíblic Informàtic se l’obsequiarà amb un premi de participació.

• La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i les disposicions que, si escau, pugui emetre
el Jurat.

• Els treballs de cada centre s’han d’enviar agrupats per formats de participació i gravats en un CD / DVD / llapis 
de memòria.

Els treballs premiats quedaran en propietat del concurs Bíblic.

En cada treball hauran de figurar, dins de la presentació: el nom de l’autor, el Centre educatiu (amb adreça 
ipoblació), el grup i el format en què es concursa i el Bisbat. Sense aquestes dades el treball no podrà ser 
premiat.

TEMA: LA PARÀBOLA DEL SEMBRADOR (Mc 4,1-20)

Presenta i argumenta en un dels formats informàtics de participació les 
TEVES DESCOBERTES PERSONALS que has obtingut fent la teva reflexió 
acurada sobre la Paràbola del Sembrador. Treballs amb altres temes no 
podran ser premiats.

GUIA PER AL PROFESSORAT
• Probablement el professorat de religió veurà dificultats pràctiques en aquesta modalitat; suggerim la possibilitat d’un treball

conjunt amb altre professorat del centre.

• Els treballs finals són personals, això no vol dir que en la seva fase de preparació no es faci en equip.

• En la presentació del treball ha de constar el nom de l’autor, el del Centre escolar i les demés dades que consten en
les bases.

• Fet el treball, és bo que l’autor el comenti a l’aula i admeti, si cal, els suggeriments que permetin la correcció per millorar-lo.

• També és adient que l’autor presenti el seu treball a la seva família.

• Si voleu ens podeu indicar, segons la vostra consideració, els millors treballs presentats del vostre Centre.
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