
 

ESCOLA ENRIC GRAU FONTSERÉ DE FLIX 

BASES DEL CONCURS DE POSTALS DE NADAL 

Consells generals: 

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

cursos, mireu models de postals...  

 La postal ha de contenir un poema, aleshores, penseu on ha d’anar i procureu no 

superposar-lo a la imatge. Prèviament, es recomanable fer un petit esbós en un paper. 

 No recarreguéssiu la postal. Una postal de Nadal no és una pizza. 

 Vigileu les faltes d’ortografia. 

 Procureu ser originals. 

Mida: 560 x 400 píxels.  

Resolució de pantalla: 72 píxels/polsada.. 

Podeu baixar-vos el model clicant aquí. 

Contingut:  

 Dibuixos nadalencs originals. 

 Textos obligatoris: 

o Un poema original. 

o Escola Enric Grau Fontseré de Flix (petitet). 

 Textos opcionals: Si no la inclou el poema és recomanable afegir alguna expressió de 

les següents: Bon Nadal, Feliç Any Nou... 

Atès que aquestes dates es parla molt de pau, si no voleu fer una postal nadalenca, podeu fer 

una postal que tracti sobre la pau al món . 

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

amb 15 dies d’antelació. 

Lliurament: Caldrà deixar el fitxer on s’indiqui de la forma que s’indica a continuació. 

: En el format original del programa que s’ha utilitzat i en format GIF animat. Format

: 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. 

http://cloret.ceipflix.cat/_nodes/modelPostalNadal.rar


 

ESCOLA ENRIC GRAU FONTSERÉ DE FLIX 

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

Premis: Es premiaran 3 treballs. El treball que obtingui més vots rebrà un llibre de lectura i 5 

còpies, una plastificada. Els altres 2, també rebran les 5 còpies, una plastificada. 

L’escola farà servir el treballs guanyadors per felicitar les festes. 

 
Ànim, sort i Bones Festes! 


