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I CONCURS “AL CINE AMB SOCIALS” Curs 2017-2018
OBJECTE
Concurs del Departament de Ciències Socials de l’institut Alexandre Satorras dirigit a
tots els estudiants del centre, sobre qüestions vinculades als seminaris del Departament
(Geografia i Història, Filosofia, Religió i Economia).
OBJECTIUS
• Apropar l’alumnat al Departament de Ciències Socials
• Donar a conèixer les temàtiques que s’imparteixen des d’aquest Departament
• Fomentar la curiositat per les Ciències Socials des d’una perspectiva científica
• Potenciar la capacitat d’aprendre a aprendre
DESCRIPCIÓ DEL CONCURS
• S’estableixen sis proves de diferents disciplines: Història de l’Art, Geografia, Història,
Filosofia, Religió i Economia.
• Es determinen quatre categories de participació: a. 1r cicle ESO, b. 2n cicle d’ESO, c.
ensenyament no obligatori (Batxillerat i Cicles formatius) i d. professors i PA
• Cada prova es fa pública al taulell del departament, tot i que també es pot donar a
conèixer per altres mitjans
• Qualsevol alumne pot participar sense requerir inscripció prèvia
• Els alumnes proposen la solució -basant-se en els coneixements previs, la recerca i
l’anàlisi de dades- durant els set dies posteriors
• La solució ha de lliurar-se per correu electrònic a dfarnos@xtec.cat indicant en el títol
“I Concurs” i el número de la prova a la qual es dona resposta
• Cada resposta ha d’anar acompanyada amb el nom de l’alumne i el curs
• La resposta pot presentar-se en qualsevol format: document escrit o suport
audiovisual
• El professor que ha plantejat la qüestió valida la resposta i la qualifica
• La millor resposta es publica al taulell del Departament de Socials
• Al final del concurs es tenen en compte totes les qualificacions de l’alumne de manera
sumativa
• L’alumne que ha aconseguit major puntuació durant el desenvolupament del concurs
dins de cada categoria, sense que necessàriament hagi respost a totes les preguntes
plantejades, és el vencedor
• El premi són dues entrades per al cinema per cada categoria (alumnes)
• El concurs podrà declarar-se desert
TERMINIS DEL CONCURS
Prova 1 01.02.18
Prova 2 22.02.18
Prova 3 15.03.18
Prova 4 05.04.18
Prova 5 26.04.18
Prova 6 17.05.18
Resolució del concurs 15.05.18

