
 

ESCOLA ENRIC GRAU FONTSERÉ DE FLIX 

BASES CONCURS DE DIPLOMES DE SANT JORDI 

 

Consells generals: 

 Allò més important d’un diploma és el text, s’ha de veure clar perquè s’ha atorgat, a 

quí s’ha atorgat, per quina raó s’ha atorgat i qui l’ha atorgat. No feu servir massa tipus 

de lletra diferents, jugueu amb la grandària. 

 La imatge es secundària, se sol donar importància a les vores, a vegades al marge dret 

i si una imatge ocupa la part central ho fa en forma de marca de aigua (difuminada). 

 Abans de començar a fer el vostre treball informeu-vos: Mireu els treballs dels altres 

cursos, mireu models de diplomes... 

 Procureu ser originals. 

Mida: 500x363 píxels. 

Resolució de pantalla: 72 píxels/polsada. 

Contingut:  

 Imatges originals fetes per vosaltres, a excepció del Cloret que us el podeu 

descarregar clicant aquí.  

 Text: Cal que contingui el text següent, sense faltes d’ortografia i que variï la seva 

grandària segons la seva importància. 

 

DIPLOMA 

Concedit a l’alumne/a 

...................................................................................................... 

amb motiu de la seva participació 

en el Certamen Literari Sant Jordi 2.... 

Escola Enric Grau Fontseré de Flix 

 

Termini: El termini de lliurament el determinarà cada curs el professorat i s’haurà d’anunciar 

amb 15 dies d’antelació. 

 

  

http://cloret.ceipflix.cat/_nodes/Cloret.gif


 

ESCOLA ENRIC GRAU FONTSERÉ DE FLIX 

Lliurament:  

: En el format original del programa que s’ha utilitzat i en format JPG, amb una Format

resolució màxima de 80 pixels/polsada. 

: Cal anomenar els fitxers com mostren aquest exemples: 1CSA-01, Nomenclatura

2CSB-13.  

Observeu: 

 Tot el text en MAJÚSCULES. 

 El vostre número de classe amb dues xifres. Si només en té una, afegiu-hi un 

zero al davant. 

 Separeu la classe i el número amb un guió (no una barra baixa), no deixeu cap 

espai. 

Jurat: Els treballs guardonats s’escolliran per votació de l’alumnat i el professorat.  

Premis: El treball guanyador rebrà un llibre de lectura i el cartell plastificat. Els 2 treballs 

classificats en segon i tercer lloc rebran els treballs plastificats. 

Els diplomes serviran per premiar les obres guanyadores del concurs literari de l’escola 

Ànim, sort i bona diada! 


