
 

 

 

 

CONCURS DE FRANCÈS INTERESCOLAR DE CATALUNYA : 
“CAP FRANCE: Découvrons la destination mystère” 

EDICIÓ 2010 

 
 

Es convoca el “1r Concurs de Francès Interescolar de 
Catalunya Cap France: Découvrons la destination mystère”.  

La participació al concurs és totalment gratuïta i voluntària i es 

finança exclusivament amb les aportacions dels organitzadors (Atout 
France, Departamernt d’Educació, SCAC), patrocinadors i 

col·laboradors. El concurs compta amb el suport del Servei de 
Llengües de la Subdirecció General de Llengües i Entorn, de la 

Direcció General de Planificació i Entorn del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, com a activitat organitzada en el marc 

del Pla d’impuls de la llengua francesa en els centres educatius de 
Catalunya. 

Les institucions que participen constituiran un Comitè Organitzador 
per a regular el correcte desenvolupament del concurs. 

 

1. OBJECTIUS I CONTINGUTS 

El concurs té la finalitat de difondre l’ús de la llengua francesa entre 
els escolars, mitjançant una activitat lúdico-didàctica i educativa per 

aprofundir en el coneixement d’una regió francesa (geografia, cultura, 
història, gastronomia…). L’objectiu és endevinar de quina regió i de 

quina ciutat estem parlant i presentar-la en un document fet en 
equip. Els temes del treball són els següents:  

- De quina regió i ciutat estem parlant? 
- Què en sabem, d’aquesta regió i ciutat? 

- Presenteu-nos aquesta regió i ciutat  



 

 

2. PARTICIPACIÓ AL CONCURS 

a. Poden participar en el concurs alumnes d’ESO, de Batxillerat i 

dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de titularitat 
pública i titularitat privada concertada de l’ensenyament reglat 

amb seu a Catalunya.  

b. Hi haurà 2 modalitats de participació:  

Modalitat 1: Equips mínims de 3 alumnes i màxim 5 alumnes de 
1r, 2n, 3r i/o 4t d’ESO 

Modalitat 2: Equips mínims de 3 alumnes i màxim 5 alumnes de 

1r i/o 2n de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o 

Superior 

c. La participació es farà exclusivament mitjançant el centre 
educatiu on l’alumne estigui matriculat. Els centres educatius 

anomenaran un responsable del concurs, un docent, 
preferiblement de francès, que farà de persona de referència, 

responsable dels seus equips i portaveu del centre davant de 
l’organització.  

d. L’alumne/a designat/da cap d’equip serà destinatari/ària de tota 
la comunicació del concurs pel seu equip. El docent responsable 

sempre rebrà còpia de les comunicacions. 

e. Queden expressament exclosos dels premis els concursants que 
tinguin fins a un primer grau de parentiu amb els membres de 

les entitats organitzadores. 
f. La inscripció implica l’acceptació per part dels candidats i les 

seves famílies de les condicions establertes i requereix omplir el 
formulari d’autorització disponible a la web del concurs, 

www.capfrance.es, signat pel pare, mare o tutor legal. Aquesta 
autorització serà lliurada a les famílies pel responsable del 

concurs del centre, que les centralitzarà i s’assegurarà que tots 
els participants tinguin l’autorització de participació. 

 

3. INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ 

Els centres educatius faran la inscripció al concurs mitjançant el 
responsable del concurs del centre i podran inscriure-hi tots els 

equips dels nivells que considerin adequats. El termini d’inscripció 

per als centres s’estableix entre els dies 29 de desembre de 
2009  i 26 de febrer de 2010, ambdós inclosos.  

http://www.capfrance.es/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/cblanch/Configuración%20local/Temp/autorització_pares.doc


 

La informació del concurs i la inscripció es farà mitjançant el formulari 

d’inscripció de la pàgina web www.capfrance.es, on trobareu el 
reglament i la informació complementària sobre les activitats i les 

diverses fases del concurs.  

Davant de qualsevol problema de comunicació on line, la inscripció es 

podrà comunicar a través correu electrònic, si escau. Les consultes 
s’enviaran a capfrance@franceguide.com . 

  

4. FASES DEL CONCURS 

El “1r Concurs de Francès Interescolar de Catalunya Cap 
France: Découvrons la destination mystère” constarà de 3 fases 

i els exercicis es desenvoluparan des dels mateixos centres educatius 
participants. 

FASES 1 i 2 

Es desenvoluparan entre l’1 i el 31 de març, ambdós inclosos. 

FASE 1 

De quina destinació misteriosa estem parlant? 

a. Cada equip haurà d’esbrinar quina és la destinació 

misteriosa francesa mitjançant enigmes. De l’1 fins al 12 de 

març, els equips de cada centre i cada nivell podran donar 
les seves respostes a www.capfrance.es pàgina web de 

l’organització i tindrà un valor de 25% del resultat final.  

FASE 2  

Què en sabem d’aquesta destinació misteriosa? 

a. Cada equip haurà de respondre a un qüestionari per a 

conèixer millor la destinació misteriosa. Aquest segon 
qüestionari es podrà contestar del 15 de març fins el 31 

de març i tindrà un valor de 25% del resultat final.   

FASE 3 

Presenteu-nos aquesta destinació misteriosa 

a. Es desenvoluparà entre l’1 d’abril fins el 13 de maig, 

http://www.capfrance.es/
mailto:capfrance@franceguide.com
http://www.capfrance.es/


 

ambdós inclosos.  

b. Cada equip de cada nivell haurà de realitzar un vídeo en 
llengua francesa, per incentivar els joves a visitar la 

destinació misteriosa. El vídeo haurà de ser en format rm, 

wmv o mov  d’una duració mínima de 30 segons i màxima 
de 1 minut (tota producció inferior a 30 segons o superior 

a 2 minuts es considerarà fora de concurs).  
c. Del 13 fins al 30 de maig els internautes podran votar pel 

millor vídeo creatiu i el seu vot comptarà el 25% del 
resultat final. El 25% del resultat final restant anirà a 

càrrec del jurat.  
d. Els organitzadors publicaran el 31 de maig la classificació 

obtinguda pels concursants. 
e. Totes les activitats s’hauran de gestionar des de la pàgina 

web del concurs www.capfrance.es 

 

5. PREMIS 

a. Tots els concursants de la fase 1 i 2 juntament amb els 

centres dels quals procedeixin rebran un diploma 

acreditatiu de concursant o centre participant al “1r 
Concurs de Francès Interescolar de Catalunya Cap 

France: Découvrons la destination mystère ”. 

 

Per a l’alumnat 

b. Hi haurà 1 premi per a l’equip guanyador de l’ESO 

(modalitat 1) i 1 premi per a l’equip guanyador de 
Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o Superior 

(modalitat 2).  
c. L’equip guanyador de l’ESO obté una estada i un curs de 

llengua francesa atorgat per la destinació misteriosa o/i 
pel Departament d’Educació (dates per determinar entre 

el 30 de juny i 31 d’agost 2010)  amb activitats 
complementàries. 

d. L’equip guanyador de Batxillerat i de Cicles Formatius de 

Grau Mitjà i/o Superior obté una estada i un curs de 
llengua francesa atorgat per la destinació misteriosa o/i 

pel Departament d’Educació (dates per determinar entre 
el 30 de juny i 31 d’agost) amb activitats 

complementàries. 

http://www.capfrance.es/


 

Per al professorat 

e. Els responsables del concurs dels centres rebran un 
certificat de participació emes pels organitzadors del 

concurs. Dos docents dels equips guanyadors obtindran 
un premi, en base al següent criteri: els dos professors 

responsables dels equips seleccionats guanyaran un curs 
de llengua francesa a destinació misteriosa acordat per la 

destinació misteriosa o/i pel Departament d’Educació.  
f. Els premis no podran ser bescanviats pel seu valor en 

metàl·lic ni per altres premis per part dels beneficiaris.  
g. Els desplaçaments des de Barcelona fins a la ciutat 

misteriosa on s’imparteixen els cursos aniran a càrrec 
dels organizadors Atout France i dels seus socis. 

h. L’organització del concurs es reserva el dret de substituir 

els premis anteriorment descrits per altres d’igual o 
superior valor, en cas de força major. 

i. Els premis mai no podran quedar deserts però sí que es 
podran lliurar premis finalistas complementaris.  

j. Al lliurament  de premis es convidarà tots els participants 
de la prova final, juntament amb els seus familiars, amics 

i representant/s del seu centre escolar. L’acte de 
lliurament, que estarà obert al públic, es realitzarà 

dimecres 9 de juny de 2010 al lloc que es comunicarà 
oportunament a la web del concurs. 

 

6. CONSTITUCIÓ DELS JURATS DE LA FASE 3 

FASE 3 :  Jurat constituït per 2 membres d’Atout France, 2 membres 

del Servei de Llengües, 2 membres del Servei de Cooperació i d’Acció 
Cultural i 1 membre de l’OTM. 

Les decisions i actuacions d’aquest comitè són inapel·lables pel que fa 
al nivell pedagògic i organitzatiu.  

 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL  

“1r Concurs de Francès Interescolar de Catalunya Cap France: 
Découvrons la destination mystère” totes les imatges hauran de 

ser originals o hauran de tenir permís per utilitzarles i/o adaptar-les o 
seran cedides per Atout France o la regió misteriosa. 



 

 

8. DRETS SOBRE IMATGES I DADES PERSONALS: 

a. Els reportatges gràfics que es duguin a terme durant 
l’acte de lliurament de premis seran de caràcter públic i 

propietat de l’organització que realitzi l’acte i s’autoritza fer-
ne ús educatiu, de  divulgació pedagògica i de promoció en 

les seves webs que creguin escaient. 
b. Les dades personals del concursants proporcionades pels 

centres després de la prova de la fase 1 s’inclouran en un 

fitxer automatitzat de dades de titularitat d’Atout France. 
Aquest fitxer restarà sota la responsabilitat de l’esmentada 

institució, que es compromet a respectar la protecció de les 
dades dels menors participants en el concurs. La finalitat 

d’aquest fitxer és la gestió adequada de la participació dels 
alumnes al concurs, així com l’enviament de materials i 

premis als seus guanyadors. En qualsevol moment, els 
participants del concurs o els seus representants legals 

podran accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de 

les seves dades personals, de conformitat amb allò establert 
a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets es podran 
exercir mitjançant comunicació escrita acompanyada d’una 

fotocòpia del DNI i dirigida a la seu d’Atout France a 

l’adreça: C/ Serrano 16 – 3r pis esquerra – 28001 Madrid 

 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: 

Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar 

aquestes Bases en qualsevol moment si per motius d’organització, 
realització o funcionament ho consideren necessari; en aquest cas 

hauran de fer una notificació prèvia de les modificacions als 
interessats amb la suficient antelació. 

Els centres educatius, a través dels seus responsables de centre al 

concurs, es donen per assabentats d’aquestes bases i del 

funcionament intern del concurs. 

La participació al “1r Concurs de Francès Interescolar de 
Catalunya Cap France: Découvrons la destination mystère” 

implica l’acceptació d’aquestes Bases en la seva totalitat. 


