BASES DEL CONCURS LITERARI
SANT JORDI 2019-2020

LLENGUA CATALANA, CASTELLANA,
ANGLÈS I ALEMANY
1. Les obres s’hauran de presentar dins d’un sobre gran
tancat.
A l’exterior del sobre caldrà escriure: pseudònim de
l’autor/a, llengua catalana/ castellana/ anglesa/
alemanya, gènere i categoria.
A dins del sobre gran, s’inclourà un sobre petit amb les
dades personals de l’autor/a (nom, cognoms i grup).
2. És imprescindible que els treballs estiguin escrits en fulls
de mida DIN-A4 i mecanografiats a doble espai i per
una sola cara. En cas d’utilització d’un tractador de
textos es farà servir com a mínim una lletra tipus “Arial
12” i el doble espaiat entre línies.
3. El concurs admet, en cada llengua, els gèneres
següents:
a) Narrativa: extensió compresa entre 1 i 5 fulls.
b) Poesia: extensió màxima de 5 fulls (es valorarà
la unitat temàtica).
c) Guió dramàtic: extensió màxima de 10 fulls.
En el gènere “guió dramàtic”, només hi podrà
participar l’alumnat de les categories B i C.

MOLT IMPORTANT: En el cas de les llengües estrangeres
(anglès i alemany), els textos hauran de tenir un mínim
de 70 paraules, fins a un màxim de 2 cares

4. Cada gènere estarà subdividit en tres categories:
CATEGORIA A: Alumnes de 1r i 2n d’ESO.
CATEGORIA B: Alumnes de 3r i 4t d’ESO.
CATEGORIA C: Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat, CF
Grau Mitjà i CF Grau Superior.
5. CAL LLIURAR ELS ORIGINALS del 16 al 19 de març
A LA CONSERGERIA DE L’INSTITUT
6. PREMIS
a) El primer premi de cada modalitat i categoria
rebrà un val per un lot de llibres o matèria per
un import de 40 euros.
b) El segon premi de cada modalitat i categoria
rebrà un val per un lot de llibres o material per
un import de 20 euros.
7. No s’acceptaran treballs presentats fora del termini
màxim (dia 20 de març, a les 14’45)
8. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dia 2304-2020 al matí, a l’Institut.
9. Les obres guanyadores passaran al Concurs Literari
d’Instituts d’Ensenyament Secundari organitzat per
l’Ajuntament de Sant Boi. El lliurament de premis es
realitzarà el dia 22-04-2019 a les 16’30 a “Cal Ninyo”
c/ Major.

CALENDARI INTERN DEPARTAMENTS
Lliurament dels treballs a Consergeria a partir de dia 16
de març.
19 DE MARÇ (DIJOUS, a les 14’45): Últim dia per recollir
els treballs a consergeria.
20 DIVENDRES- 23 DILLUNS : Repartiment proporcionat
de treballs a cada membre del Departament.
25 de MARÇ (DIMECRES): Reunions de departaments per
decidir els guanyadors. El jurat de Sant Boi es reunirà
El 16 d’abril (dijous) a les 10’00, al Casal de Marianao.
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Els treballs han de presentar-se dins d’un sobre tancat,
tamany foli, on s’ha d’escriure amb lletra clara la
CATEGORIA (A,B,C), el GÈNERE (poesia, narrativa o guió
dramàtic), la LLENGUA (Llengua catalana, Llengua
castellana, Llengua anglesa, Llengua alemanya) i el
PSEUDÒNIM.
Dins del sobre, juntament amb el treball, s’adjuntarà un
sobre petit, que contingui les següents dades:
- nom i cognoms de l’alumne/a
- curs i grup
- pseudònim

