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BASES DEL CONCURS LITERARI

1. Hi podran participar tots els alumnes matriculats al centre. Els participants es dividiran en les categories següents:

Categoria A: 1r i 2n d’ESO Categoria C:1r, 2n de Batxillerat i Cicle Formatiu

Categoria B: 3r i 4t d'ESO  Categoria D: Personal docent/no docent i pares/mares

2. Els premis que es convoquen són de les modalitats següents:

*Prosa * Poesia

*Text i imatge * Vídeo literari i booktrailer

3. De cada modalitat es premiaran, si s'escau, textos escrits en llengua catalana, castellana, anglesa i francesa.

4. Totes les obres han de ser originals i inèdites. El tema és lliure.

5. Els textos o treballs presentats han de reunir, també, aquestes condicions:

* Prosa: L'extensió ha de ser de dues a cinc pàgines.
* Poesia: Es valorarà el domini dels recursos estilístics i mètrics.
*Text i imatge: el text pot ser en prosa o en vers i ha d’anar acompanyat d’imatges 
  (fotos, dibuixos, fragments de vídeo, etc.) En qualsevol cas les imatges han de reforçar el 
   significat del text. S’admeten els treballs en Power Point o Prezi  (en un llapis de memòria)
* Vídeo literari i booktrailer: en un llapis de memòria.

6. Caldrà presentar els treballs - escrits amb ordinador i en folis DIN-A4 - a la Biblioteca del centre dins un 

sobre tancat i en horari de patis. A fora del sobre cal escriure-hi, per aquest ordre; la categoria, la modalitat, 

el títol de l'obra i un pseudònim. Dins del sobre ha d'haver-hi l'original i una còpia de l'obra i un 

sobre petit amb el pseudònim escrit a fora i el nom de l'autor escrit a dins.

7. El termini de presentació és del 22 de març fins el 23 d’abril. Els premis es lliuraran juntament amb 

els Premis a l’Excel·lència.

8. Les obres que no s’adeqüin a aquestes bases quedaran fora de concurs.

9. El jurat, format per professors de les àrees de llengua i literatura (excepte la 

categoria D, format per alumnat de batxillerat i un professor), pot declarar un 

premi desert, si no considera cap de les obres mereixedora del premi.

10. Hi haurà un guardonat per categoria i modalitat, si s'escau. Els autors de les obres premiades seran obsequiats amb un 

tiquet de 25 € que es podrà canviar per llibres en un establiment  que es donarà a conèixer en el moment de lliurar els premis.

                    TOTS ELS PREMIS SÓN FINANÇATS PER L'AMPA DE L'INSTITUT


