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La Classe més Culta i Carnestoltes 
Bases dels concursos 

1. Àmbit dels concursos 
Els concursos de la Classe més Culta i de Comparses de Carnaval s’organitzen 

per l’Institut Llavaneres dintre dels actes del centre aprovats pel Consell Escolar en el 
marc del calendari anual. 

Els concursos se celebraran normalment en dijous gras i el divendres següent, 
segons s’hagi aprovat pel Consell Escolar en el calendari del curs. 

2. Finalitat 
L’objectiu dels concursos és promoure  els llaços de treball en cooperació i la 

cohesió dels grups-classe en l’elaboració, autònoma per part dels alumnes, dels 
equips que participaran en la Classe més Culta, i de Comparses de Carnaval 
organitzades pels grups-classe de l’Institut Llavaneres. 

3. Participants 
En el concurs de la Classe més Culta  poden participar tots els alumnes de 

l’ESO de l’Institut Llavaneres. 
En el concurs de Comparses de Carnaval poden participar tots els alumnes de 

l’ESO i el batxillerat de l’Institut Llavaneres. 
No hi poden participar els alumnes que hagin estat privats del dret d’assistència 

al centre o de participació en activitats extraescolars i complementàries en les dates 
en què se celebrin els concursos. 

4. Modalitats 

4.1. La Classe més Culta 
4.1.1. La participació serà per grups d’alumnes que representaran cada grup-

classe en un àmbit de preguntes/proves. 
4.1.2. Els grups concursaran en les següents categories: 

4.1.2.1. 1r i 2n d’ESO 
4.1.2.2. 3r i 4t d’ESO 

4.1.3. Se sumarà la puntuació de cada àmbit. 

4.2. Comparses de Carnaval  
4.2.1. Els grups concursaran en les següents categories: 

• 1r i 2n d’ESO 
• 3r i 4t d’ESO 

4.2.2. Aspectes valorats: 
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Cada membre del jurat valorarà de 0 a 10 els aspectes detallats en la 
graella, i es farà una mitjana aritmètica, amb tres decimals, arrodonits, entre el 
resultats de cada membre del jurat. Els criteris seran: 
• Originalitat de la comparsa i del tema presentat 
• Coreografia/Escenificació del tema 
• Participació del grup-classe 
• Qualitat estètica i creativitat en el disseny de vestits i materials presentats per 

la comparsa 

5. El Jurat 
5.1. Per a la Classe més Culta no hi ha un jurat específic: els departaments 

didàctics faran la correcció de les proves i n’introduiran els resultats en 
l’aplicatiu informàtic preparat. 

5.2. Per al concurs de Comparses de Carnaval, el jurat estarà format per 5 
persones, membres del professorat o del personal d’administració i serveis. 

5.3. Els membres del jurat seran triats per sorteig prèviament al concurs. 
5.4. No podrà formar part del jurat cap persona amb relació de família amb cap 

concursant, ni cap tutor dels grups que concursin. 
5.5. El veredicte del jurat es farà públic en acabar l’acte de presentació de les 

comparses. 

6. Premis 
6.1. El premi a la Classe més Culta consistirà en el transport d’un viatge lúdic d’un 

dia. 
6.2. El premi a la millor Comparsa de Carnaval de grup-classe consistirà en el 

transport d’un viatge lúdic d’un dia. 
6.3. En cas d’empat entre dos grups, se sumarà la puntuació de les dues 

modalitats a fi de desfer l’empat. 
6.4. Un mateix grup pot guanyar el premi en les dues modalitats. En aquest cas, 

la sortida passaria al següent classificat de la Classe Més Culta. 
6.5. Per a obtenir premi és obligatòria la participació en totes dues proves. 
6.6. El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert 

7. Disposició final 
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.  
 

Sant Andreu de Llavaneres, 10 de gener de 2013 
 


