EOI SANTA COLOMA SANT JORDI 2018
Festa primavera Sant Jordi - Karaoke
L’EOI de Santa Coloma proposa un festa de primavera - Sant Jordi el dia 20 d’abril de 16:30 a 20 H a
l’escola. Hi haurà exposició de llibres per emportar-se, un concurs de karaoke a la sala d’actes seguit
d’un petit berenar ofert per l’escola al bar. Es demanarà a l’alumnat que vulgui participar que s’apunti
prèviament, a la llista que el professorat farà circular uns dies abans per les classes.

Bases del Concurs de Karaoke
1. CONVOCA: L’Escola Oficial d’Idiomes de Santa Coloma (EOI)
2. PARTICIPACIÓ: Tots/es els/les alumnes matriculats/des en cursos oficials a l’EOI de Santa
Coloma durant el curs 2017-18.
3. REQUISITS: Presentar una actuació de karaoke d’una cançó preparada amb antelació d’un mínim
de 2’30 i d’un màxim de 3’30 durant la festa de primavera - St. Jordi que tindrà lloc el dia 20
d’abril a la tarda a l’EOI de Santa Coloma.
● Hi haurà dues categories per a cada idioma. Els alumnes participaran en grups d’un mínim de 3
alumnes i un màxim de 5.
a. Categoria A: Primer, segon i tercer (la cançó-karaoke projectada podrà incloure la lletra
subtitulada i les paraules cantades al vídeo presentat)
b. Categoria B: Quart, cinquè i C1 (la cançó-karaoke presentada només portarà la melodia
i la lletra subtitulada al vídeo presentat)
4. PREMIS : Per a cada idioma hi haurà 2 premis de 150 euros per grup guanyador de la seva
categoria, cadascun en un val de la llibreria ALIBRI:
5. FORMAT DE PRESENTACIÓ:
Els alumnes hauran d’enviar un link (youtube, dalymotion...) al seu professor o la seva professora
amb la cançó que interpretaran i inscriure’s al llistat que trobaran a consergeria ( per a més
seguretat, el dia del concurs hauran de portar un CD amb la cançó que interpretaran en format
vídeo mp4)
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6. JURAT: El jurat estarà format pel públic que participi (alumnat, professorat i membres del Pas)
a la festa. Cada actuació es valorarà sobre un total de 10 punts, en una butlleta conjunta que
inclourà tots els grups participants i es dipositarà al final de les actuacions en una urna.
7. CRITERIS: Originalitat, creativitat, sentit de l'humor en la posta en escena de la interpretació, i
pronunciació, prosòdia i correcció lingüística d’acord amb el nivell dels alumnes.
8. EXCLUSIÓ: Quedaran exclosos de participació tots aquells que no compleixin amb aquestes
bases.
9. DATA DE PRESENTACIÓ: Els alumnes hauran d’inscriure’s a consergeria entre el 3 i el 9 d’abril i
hauran d’enviar el links als seus professors abans del 9 d’abril. En el moment d’inscriure’s els
alumnes rebran un resguard de participació amb el número del seu grup.
10. LLIURAMENT DELS PREMIS: Si no fos possible comptabilitzar els punts el mateix dia 20 d’abril i
lliurar els premis en finalitzar la festa, els grups guanyadors es faran públics a la pàgina web de
l’escola el dia 27 d’abril i el professorat donarà a classe els premis corresponents, durant la
setmana del 2 al 6 de maig.
11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació
d’aquestes bases.

