
 

 

BASES DEL CONCURS LITERARI EN LLENGUA CATALANA 

SANT JORDI 2020 

 
 Els treballs es dividiran en aquestes categories: pel que fa a l’alumnat, 1r Cicle d’ESO, 2n Cicle 

d’ESO i Batxillerat; i pel que fa a les famílies, una altra categoria. 

 Dintre de cada categoria s’inclouen en el mateix bloc de concurs els següents gèneres: relat 

breu (ja sigui de caire literari o una reflexió sobre la situació actual o el canvi climàtic), 

monòleg teatral, còmic i poesia.  

 

CONDICIONS GENERALS 

 Els treballs s’han de presentar en llengua catalana, escrits a ordinador i en format pdf. 

 En el relat breu i en el monòleg teatral s’han d’incloure les paraules: bellesa, llibertat i vida, 

que caldrà destacar en negreta. Aquest és un requisit indispensable. Us animem, però, a 

incloure aquestes paraules clau en els altres tipus de composicions. 

 L’extensió màxima és de 3 fulls i en poesia de 20 versos. 

 El text del relat breu i el monòleg teatral ha d’anar amb alineació justificada, a doble espai i 

dividit en paràgrafs. 

 Tots els treball s’encapçalaran amb el títol (en negreta i majúscula). 

 Els treballs s’han de signar amb un pseudònim, sense fer constar el nom real de 

l’alumna o alumne.  

 En el cas del monòleg guanyador caldrà que s’interpreti per gravar-lo en vídeo i es 

penjarà al web del centre. 

 En un altre document adjunt s’inclourà el pseudònim i les dades d’identificació: nom, 

cognoms, curs i grup (en cas dels alumnes); i en cas de les famílies el nom de l’autor i les 

dades del fill/a. 

 Quedaran exclosos del concurs els treballs que no respectin aquesta presentació. 

 

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ 

Fins el dimarts 14 d’abril a les 13h, en format pdf, adjunt a un correu a l’adreça electrònica: 

insmilaifontanalsddellengua@gmail.com. 

Els còmics caldrà escanejar-los o bé fer-ne una bona fotografia i enganxar-la un Word. 

 

PREMIS 

 El Jurat atorgarà diferents premis: de 30€ per a material escolar o llibres.   

 Es reserva la possibilitat de deixar deserta alguna de les convocatòries.  

 Els treballs premiats es publicaran al web del centre si es considera oportú. 

 En cas de plagi o còpia, d’un fragment o la totalitat, el treball presentat quedarà 

automàticament desqualificat. 
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