
II CONCURS D’INFOGRAFIES ET 
 
Bases: 

1. Només poden participar-hi els estudiants de l’Escola del Treball inscrits al curs             
2018-19 i presentar una única infografia. 
2. Les infografies han de ser originals i han de complir amb les especificacions              
següents: 

- Temàtica: la infografia ha de representar qualsevol concepte que es treballa a             
classe, és a dir, ha d’estar relacionada amb qualsevol assignatura dels estudis            
que s’estan cursant a l’Escola del Treball. 
- Format: les dimensions de la infografia han de ser de 600 x 1100 pixels, com                
a mínim. La proporció és de 1:4. El fitxer s’ha d’enviar en format PDF,              
JPG-JPEG o PNG.  
- Idioma: català, castellà, anglès, francès o alemany. 

3. El lliurament de les infografies s’ha de fer del 23 al 26 d’abril, en format digital                 
mitjançant el formulari del web de l’Escola del Treball. Les vint primeres infografies             
presentades rebran un obsequi. No s’acceptaran imatges que no reuneixin un mínim            
de qualitat, ni tampoc aquelles que no compleixin amb les especificacions de la base              
del punt 2.  
4. A partir del dia 13 de maig les infografies estaran exposades als passadissos de               
l’institut, i fins el 24 de maig els estudiants de l’Escola del Treball podran votar la                
infografia preferida, mitjançant un formulari, on podreu votar un màxim de 3            
infografies. 
5. Els premis es concediran en funció del nombre de vots. La infografia guanyadora              
serà la que compti amb un major nombre de vots, seguida de la segona i la tercera                 
més votades. 
 
Premis - 5 en total 

-Tres premis pels guanyadors: 1r, 2n i 3r 
- Sorteig de premis: 
◦ entre els participants no guanyadors  
◦ entre els votants (només els estudiants de l’ET). 

 
 
Quan? Què? Com? 

23 al 26 d’abril  Lliurament infografia Formulari 

13 de maig Exposició d’infografies Al passadís del hall 

13 al 24 de maig Votacions Formulari 

28 de maig Anunci dels premiats Web de l’Escola del treball 

31 de maig Lliurament dels premis A la sala d’actes 

 
 


