BASES DEL CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2018
(Categoria Adults)
Categories
1r cicle d’ ESO
2n cicle d’ ESO
Batxillerat
Adults (professorat, PAS, pares i mares)
Modalitats
Relat
Poesia
Tema de les obres
La temàtica del relat i de la poesia és lliure.
Llengua de les obres
Els treballs poden presentar-se en català, castellà o anglès.
Extensió
Relat: un màxim de 60 línies (unes 600 paraules).
Poesia: entre 14 i 35 versos.
Presentació i lliurament
Les obres pertanyents a les modalitats de relat i poesia es presentaran amb els textos escrits a
ordinador, amb format de lletra Times New Roman o similar, de cos 12 i l’ interlineat 1,5. Caldrà
signar les obres amb un pseudònim.
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Totes aquestes obres s’ enviaran per correu electrònic a l’ adreça
departamentllenguesinstona@gmail.com indicant el nom i cognoms de l’autor, el títol de l’ obra i
un telèfon de contacte.
Els treballs han de ser individuals i inèdits.
S’ hauran de presentar, com a molt tard, el dia 9 de març. Les dues modalitats podran lliurar-se
fins a les dotze de la nit.
Jurat
El jurat estarà format per un/a exalumne/a, un/a exprofessor/a, 2 professors/es (1 del
departament de llengües i 1 d’un altre departament), un membre del PAS, un representant de
l’AMPA, un representant dels alumnes al consell escolar i un membre de l’equip directiu.

Veredicte i Premis
El lliurament de premis tindrà lloc el 23 d’abril, a la Canal, durant l’acte de celebració de la diada
de Sant Jordi.
Es lliuraran un primer i un segon premis. Els premis poden declarar-se nuls o deserts.
Les obres guanyadores es publicaran en un recull i a la pàgina web de l’ institut.
La participació en el certamen suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

Us animem a escriure i des d’ara us volem donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones
participants!

Departament de llengües. Tona, febrer de 2018.
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