
 

 
GRANADOS, UN MÚSIC UNIVERSAL 

Certamen de Treballs Escolars 

 

El curs 2016-2017 es commemora el centenari de la mort i cent-cinquantè aniversari del 

naixement del compositor lleidatà Enric Granados. 

Dins les activitats commemoratives organitzades pel Departament d’Ensenyament, es convoca el 

certamen de treballs escolars relacionats amb la figura d’aquest compositor i la seva obra, adreçat 

a tot l’alumnat dels centres educatius de les Terres de Lleida. 

Aquest certamen participatiu –sense caràcter competitiu- té com a objectiu principal fomentar el 

coneixement d’Enric Granados entre l’alumnat de tots els nivells educatius. 

 

LES BASES QUE REGIRAN AQUEST CERTAMEN SÓN: 

1. Els centres participants seran els responsables de presentar els alumnes al certamen. 

2. Els treballs que es presentin al certamen poden pertànyer a una de les quatre categories 

següents: 

a) Treballs escrits (pdf) 

b) Treballs digitals (no word – pdf), per exemple: bloc, pòster, presentació, llibre 

digital, línia cronològica... 

c) Treballs musicals: composició, organització d’una audició... 

d) Altres: obra plàstica, exposició, debat... 

Els treballs de les categories c) i d) s’han d’explicar i cal documentar-los mitjançant un 

enregistrament sonor, fotogràfic o videogràfic. 

3.  Cada centre educatiu recollirà els treballs del seu alumnat, i podrà presentar al certamen un 

màxim de dos treballs, que poden pertànyer a qualsevol de les categories esmentades al punt 2. 

4.  La recollida dels treballs es farà mitjançant la xarxa de Centres de Recursos Pedagògics del 

territori, en la forma i format següent: 

• Si es tracta d’un material que es pot adjuntar al correu electrònic: cal enviar-lo a l’adreça 

de correu electrònic del CRP de la vostra comarca tot indicant a l’assumpte Certamen Enric 



 
Granados i el nom del centre. El material que es lliuri ha d’anar acompanyat d’una breu 

explicació descriptiva del treball fet. 

• Si es tracta d’un material ubicat en una pàgina web, bloc o similar: cal enviar l’enllaç a 

l’adreça de correu electrònic del CRP de la vostra comarca tot indicant a l’assumpte 

Certamen Enric Granados i el nom del centre. L’enllaç que es lliuri ha d’anar acompanyat 

d’una breu explicació descriptiva del treball fet. 

• Si es tracta de treballs de les categories c) i d): caldrà penjar-ho en algun espai web (escolar 

o personal) i enviar l’enllaç a l’adreça de correu electrònic del CRP de la vostra comarca. Cal 

indicar a l’assumpte Certamen Enric Granados i el nom del centre. L’enllaç que es lliuri ha 

d’anar acompanyat d’una breu explicació descriptiva del treball fet. 

• En tots els casos, cal omplir també el formulari de participació que s’indica al final 

d’aquestes bases. 

5. Els treballs s’hauran d’identificar amb el nom dels centres, dels alumnes i dels professors 

participants.  

6. El període de lliurament dels treballs serà de l’1 de març al 15 d’octubre de 2017. 

7. Tots els treballs presentats al certamen rebran una distinció, que consistirà en un diploma 

acreditatiu de la participació, la difusió a través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya 

(XTEC) i un obsequi. El diplomà s’expedirà tant per als centres com per a l’alumnat participant. 

8. Els diplomes s’entregaran en un acte de lliurament que es realitzarà abans del 22 de desembre 

de 2017.  

 

ENLLAÇ AL FORMULARI DE PARTICIPACIÓ:  

https://goo.gl/kPY9qC  

 


