BASES LEGALS DE L'ENDEVINA-LA
Què és l'ENDEVINA-LA? És un concurs lingüístic que té
a
objectiu
reflexionar
entorn
la
llengua
catalana;
aquest
el concurs tindrà dues fases:

com
curs,

- 1a fase: L’alumnat ha d’endevinar un enigma plantejat al web del CFA Vallès.
Com cal fer-ho?
Només es pot participar per correu electrònic a endevina-la@cfavalles.org amb la
resposta a l'ASSUMPTE del correu i en MAJÚSCULA (alerta amb els accents gràfics) i les
dades del participant (NOM I COGNOM I ENSENYAMENT) a la primera línia del cos del
missatge interior. L’incompliment d’aquestes instruccions invaliden la resposta.
S'admet només 1 missatge per participant. Qualsevol repetició serà eliminada, sense
tenir en compte si la resposta és correcta.
Quan cal fer-ho?
L'enigma es publicarà el dilluns de cada setmana i es podrà respondre fins les 24 hores
del divendres de la mateixa setmana. La publicació dels enigmes començarà el 20 de
gener i l’últim serà el 30 de març.
Qui pot participar?
Poden participar-hi tot els/les alumnes del CFA Vallès.
Com es puntua?
Cada ENDEVINA-LA dóna punts segons el nombre d'encertants que obté, d'una manera
inversament proporcional. Així, els enigmes encertats per més de 40 participants
atorguen 1 punt, 2 entre 35 i 40, 3 entre 30 i 35, 4 entre 25 i 30, 5 entre 20 i 25, 6 entre
15 i 20, 7 entre 10 i 15, 8 entre 5 i 10 i 10 punts en l'hipotètic cas que un ENDEVINA-LA
fos encertat, només, per menys de 5 participants. Els punts obtinguts a cada
ENDEVINA-LA es van sumant i en acabar el concurs hi haurà una classificació final.
Qui n'arbitra les incidències?
Un jurat constituït pel Jesús Macian i la Patrícia López resoldrà qualsevol conflicte que
pugui sorgir. Les seves decisions seran inapel·lables. Tots els dubtes, reclamacions i
consultes seran atesos a través del correu consulta.endevina-la@cfavalles.org.

- 2a fase: L’alumnat proposarà enigmes. L’enigma guanyador serà publicat el 30 de
març, darrera setmana de concurs.
Com cal fer-ho?
Només es pot participar per correu electrònic a endevina-la@cfavalles.org amb la
paraula ENIGMA a l'ASSUMPTE), les dades del participant (NOM I COGNOM I
ENSENYAMENT) a la primera línia del cos del missatge interior i l‘enigma i la solució a
la segona. L’incompliment d’aquestes instruccions invaliden la proposta.
Quan cal fer-ho?
Des del 20 de gener fins al 09 de març.
Qui pot participar?
Poden participar-hi tot els/les alumnes del CFA Vallès.
Qui tria l’enigma guanyador?
Un jurat constituït pel Jesús Macian i la Patrícia López. Tots els dubtes, reclamacions i
consultes seran atesos a través del correu consulta.endevina-la@cfavalles.org.

Quins són els premis?
Els/les tres primers classificats/des de la primera fase i la persona guanyadora de la
segona, tindran un reconeixement especial i hi haurà un detall per a tots els/les
participants que hagin respost com a mínim, a una 25% dels enigmes. Els premis es
lliuraran a la celebració de la diada de Sant Jordi.

