CONCURS LITERARI SANT JORDI 2019
INSTITUT M I L À I F O N T A N A L S
BASES DE LA CONVOC ATÒ RI A
CATEGORIES
1r
ESO Concurs de còmic, narrativa i poesia.
2n
ESO Concurs de cal·ligrames, narrativa i poesia.
3r
ESO

Concurs de cal·ligrames, narrativa i poesia.

4t
ESO Concurs de narració policíaca (novel·la negra) i poesia.
Batxillerat Concurs de relat de no-ficció (article d’opinió, dietari, assaig...) i poesia.
CONDICIONS GENERALS
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Els treballs s’han de presentar en llengua catalana i s’han de lliurar en foli DIN A-4,
en lletra impresa a doble espai i per una sola cara.
Els treballs per a la modalitat de còmic i cal·ligrama han de presentar-se en foli
DIN A-4, i no hi ha límit d'extensió. Les il·lustracions han d'estar fetes a mà i el
text ha de ser original de l'autor/a
L’extensió màxima dels textos per a la modalitat de no-ficció (batxillerat) és de
5 fulls, i cal lliurar-los impresos, a doble espai i per una sola cara.
L'extensió màxima per als textos de narrativa i poesia serà de 2 cares (ESO i
batxillerat).
Els treballs que concursin han de signar-se amb pseudònim sense fer constar
el nom real de l'alumne/a.
Cada treball ha de presentar-se en un sobre tancat. A la portada del sobre s'hi
ha de fer constar: el pseudònim, el curs i la categoria per a la qual es presenta
el treball. Dins del sobre a més del treball s'hi ha d'adjuntar un altre sobre petit
i tancat on s'hi indiqui el nom real de l'alumne/a a qui correspongui el pseudònim
i el curs.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
Fins el dilluns 8 d'abril a les 14'45h. A Consergeria.
PREMIS
El Jurat atorgarà un 1r premi (30€ per material escolar) i un 2n premi (lot de llibres) per a cada
categoria

convocada. Es reserva

la possibilitat de deixar deserta alguna de les

convocatòries.
Veredicte: es farà públic el 26 d’abril a l’acte literari de Sant Jordi.
Els treballs premiats es publicaran al web del centre si es considera oportú.

