
Bases del concurs de cartells

Proves Cangur 2024

1. S’estableixen dues modalitats de participació:

� Primària (5è i 6è) i Secundària A (1r i 2n d’ESO).

� Secundària B (3r i 4t d’ESO i Batxillerat).

Els cartells dels guanyadors seran els cartells de les Proves Cangur 2024,
cadascun representant la seva categoria.

2. Els cartells es poden fer a mà o a ordinador, usant qualsevol programa
que es vulgui.

3. Cada cartell haurà de ser elaborat per un màxim de dues persones.

4. En els cartells presentats hi ha d’haver els dos lemes següents:

� Proves Cangur 2024

� El meu centre hi participa!

Totes dues escrites com es vulgui.

5. El termini de lliurament serà divendres 31 de març de 2023.

6. El lliurament es farà de manera telemàtica. Els cartells s’han d’envi-
ar en format PNG o JPEG amb la màxima qualitat possible a l’adreça
cartells@cangur.xeix.org indicant el nom del centre participant i el
curs dels autors. La mida del cartell hauria de ser aproximadament de
3500 × 5000 ṕıxels. En cas d’haver-lo fet a mà, s’ha de guardar l’original
ja que l’organització el recolliria en cas que fos el guanyador. Cada centre
podrà proposar un màxim de 5 cartells per categoria.

7. El cartell guanyador es votarà telemàticament pels centres participants
durant la setmana següent. La comissió farà un filtratge previ en cas que
fos necessari. Posteriorment, votarà el professor responsable de cada cen-
tre una sola vegada. També votarà cada un dels membres de la Comissió
Cangur.

8. El guanyador es donarà a conèixer el mateix dia de la publicació dels
guanyadors de les Proves Cangur 2023 i el dia de la cerimònia de premis
se li atorgarà un petit obsequi.
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9. Els cartells han de ser originals. El centre participant és el responsable
d’assegurar que les imatges contingudes en el cartell són pròpies i no vul-
neren la propietat intel·lectual d’altra persona (copyright). L’organització
descartarà tots aquells cartells que detecti que empren imatges no consen-
tides o copiades.

La Comissió resoldrà totes aquelles situacions no previstes a aquestes bases.
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