
SANT JORDI 2017              BASES DEL CONCURS LITERARI 

 

1)  Hi pot participar tot l’alumnat de l’Institut. 

2)  Les categories de participació són les següents: 

 a)  Alumnes de 1r i 2n de l’ESO(Categoria D) 

 b)  Alumnes de 3r i 4t de l’ESO (Categoria E) 

 c)  Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat (Categoria F) 

3)  Les composicions han de ser individuals, inèdites i escrites en llengua catalana, 

castellana o anglesa. El tema és lliure. 

4)  Els gèneres literaris del concurs són la narració i la poesia. 

5)  Els escrits s’han de presentar de la següent manera: 

 a)  Paper blanc de mida DIN-A4. 

b)  A ordinador, a una sola cara,a dos espais, amb marges convenients i amb 

lletra Arial de cos no inferior a 12. 

 c)  L’extensió màxima serà de 3 fulls (per a tots dos gèneres). 

 d)  Se’n lliurarà un exemplar a qualsevol professor o professora de llengua 

 catalana, castellana o anglesa. 

 e)  Les obres s’han de signar amb pseudònim i hi ha de constar el següent: 

 Categoria a què pertany. 

 Llengua emprada. 

 Gènere escollit. 

 Títol. 

També s’adjuntarà un sobre petit on consti, a la part de fora, la 

informació esmentada més amunt i a dins, en un full: 

 Nom i cognoms de l’autor o autora. 

 Edat, grup i nivell. 

 Títol de l’obra lliurada. 
 

6)  Hi haurà dos premis per a cada categoria, per a cada gènere i per a cada llengua. El 

jurat es reserva la possibilitat de declarar desert algun premi. 

7) Els premis consistiran en un llibre, una rosa i un diploma acreditatiu. 

8) El termini de presentació és el dia 31 de març de 2017. 

9)  El jurat estarà format per professorat i alumnat del centre. 

10)  Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

11)  A criteri del jurat, els escrits en llengua catalana es podran presentar als JJFF del 

Districte d’Horta-Guinardó. 

12) Participar en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol 

circumstància no prevista serà resolta pel jurat. 

13) El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 21 d’abril de 2017. 


