
I EDICIÓ DEL CONCURS DE MEMES

1. La temàtica dels MEMES se centrarà en el mateix centre educatiu. Inclou alumnat, 
professorat, personal no docent, instal·lacions, les diferents assignatures...

2. Els MEMES hauran de ser respectuosos i coherents. En cap concepte ni circumstància 
s'acceptaran MEMES amb caràcter ofensiu. Si ho són, no tindran oportunitat de participar i 
automàticament seran descartats.

3. Podrà participar tant alumnat com professorat.

4. Els MEMES hauran de reflectir situacions, vivències i altres moments de la vida en el centre
de la forma més graciosa possible.

5. El MEME es lliurarà en format digital PNG o JPG al correu del periòdic digital "El Clip", 
que és: elclipiescanonigo@gmail.com.

6. Cada participant podrà enviar els MEMES que se li ocórreguen. No està limitada la 
participació només a un MEME.

7. El termini de lliurament serà des de la publicació del concurs fins a l'1 de febrer de 2022. No
s'admetran MEMES fora de termini.

8. Durant gairebé dues setmanes, des del 2 de febrer fins al 13 de febrer de 2022, publicarem 
en el periòdic digital els MEMES enviats per a procedir a la votació del públic, perquè el 
MEME més votat, serà un dels premiats.

9. La resolució dels MEMES guanyadors serà el 14 de febrer de 2022 i seran publicats en el 
periòdic digital el 15 de febrer.

10. El jurat estarà format per l'equip de premsa i l'equip de biblioteca, tant alumnat com 
professorat. De la resolució s'obtindran 3 premis:

◦ Dos premis triats pel jurat (un primer premi i un segon premi) per als MEMES més
graciosos d'aquesta primera edició.

◦ Un premi elegit per votació del públic. Aquí podrà ser jutge tothom, alumnat,
professorat, familiars, personal no docent... per a determinar el MEME més graciós.

11. Els premis es troben disponibles en l'annex.

12. Si algú fera un MEME de manera manual en un full, seria igualment acceptat, però 
escanejant la imatge en format JPG o PNG.

13. Si algú necessita un ordinador per a realitzar el MEME, durant els esplais (excepte el segon 
esplai dels divendres o si sorgeix alguna reunió) tenim l'aula 1 d'informàtica oberta per al 
taller de premsa, programar o activitats STEM (per a res es permet l'ús d'altres aplicacions, 
perquè en tal cas, no se li tornaria a permetre l'entrada).
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ANNEX

Els premis d'aquest concurs, seran:

• PRIMER PREMI, triat pel jurat .
El guanyador o guanyadora, podrà triar un premi d'entre els següents:

1. Altaveus bluetooth amb llum led, similar a la foto.
2. Auriculars esportius sense fils, similars a la foto.
3. Un funko del seu personatge favorit fins a un màxim de 30€

• SEGON PREMI, triat pel jurat.
El guanyador o guanyadora, podrà triar un premi d'entre els següents:

1. Un funko del seu personatge favorit fins a un màxim de 20€
2. Un xec per a material escolar en la Mediterrani per valor de 20€

• PREMI VOTACIÓ DEL PÚBLIC. Aquest premi sortirà del MEME més votat de tots els 
presentats i publicats en la web. 
El guanyador o guanyadora, podrà triar un premi d'entre els següents:

1. Premi sorpresa.
2. Un xec per a material escolar en la impremta Mediterrani per valor de 15€

Secretaria de l'IES Canónigo Manchón Vicedirectora de l'IES Canónigo Manchón
Felisa Rodríguez Nuria Pons
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