BASES DE L'ENDEVINA-LA 20 21

Què és l'ENDEVINA-LA?
És un concurs lingüístic que té com a objectiu gaudir de la llengua catalana fent ús de
la reflexió i la creativitat.
El concurs consta de dues modalitats:
- Modalitat 1: L’alumnat ha d’endevinar els 9 enigmes plantejats setmanalment al
web del CFA Vallès.
- Modalitat 2: Cada grup-classe proposa un enigma propi que es converteix en
l’últim enigma publicat per a la seva resolució per la resta de l’alumnat
del CFA Vallès. L’alumnat del grup-classe guanyador de la segona
modalitat, no pot participar en l’últim enigma de la primera modalitat.

Qui pot participar?
Poden participar-hi tot els/les alumnes del CFA Vallès.

Com cal fer-ho?
Només es pot participar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a endevinala@cfavalles.org amb la resposta a l'ASSUMPTE del correu i en MAJÚSCULA (alerta
amb els accents gràfics i l’ortografia) i les dades del participant (NOM I COGNOM I
ENSENYAMENT) a la primera línia del cos del missatge interior.
L’incompliment d’aquestes instruccions i de les normes ortogràfiques invaliden la
resposta.
S'admet només 1 missatge per participant. Qualsevol repetició és eliminada, sense
tenir en compte si la resposta és correcta. De la mateixa manera, les incorreccions
ortogràfiques invaliden la resposta.

Quan cal fer-ho?
Del 8 de febrer al 12 d’abril:
L'enigma setmanal es publicarà al web cada dilluns i s’acceptaran respostes fins les 24
hores del divendres de la mateixa setmana.
Del 15 de febrer al 22 de març:
L’enigma guanyador de la modalitat 2 es publicarà el 12 d’abril, darrera setmana de
concurs.

Com es puntua?
Cada ENDEVINA-LA dona 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 i tria l’enigma guanyador?
Un jurat constituït per la Laura Ballús i la Núria Aymerich tria l’enigma guanyador de
la fase 2 i resol 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

Quins són els premis?
Els/les dos/dues primers/es classificats/des de la modalitat 1 rebran un lot de
productes de la incorrecta o de els ximplets i hi haurà un detall per a tots/es els/les
participants que hagin encertat com a mínim un 50% dels enigmes i per a tots/es
els/les participants del grup-classe que hagi guanyat la modalitat 2.
En cas d’empat, es realitzaran nous enigmes entre les persones que ocupin la 1a
posició fins que resulti una única persona guanyadora.
Els premis es lliuraran a la celebració de la diada de Sant Jordi.

