
ESCOLA EL CUCURULL 
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e-mail:e3011194@xtec.cat 
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VI Concurs 

literari 

de l’escola 

El Cucurull 

Sant Jordi 2018 

Participa-hi!!!! 



BASES DEL CONCURS: 

 
1. Hi poden participar tots els/les membres de la co-

munitat educativa (alumnat, famílies i mestres) 

 

2. Les categories establertes són les següents: 

⇒ Educació infantil (P3, P4, P5): Dibuix fent referència 

a la literatura, llibres, contes... 

⇒ Educació primària. 

CI (1r i 2n) - CM (3r i 4t) - CS (5è i 6è) 

Una narrativa. Pot ser de la tipologia que més us 

agradi com ara: poesia, còmic, conte,... 

⇒ Adults (famílies i mestres): Narrativa breu. 

 

3. Els treballs han de ser individuals, de creació pròpia i 

escrits en llengua catalana.  

 

4. Els treballs presentats han de tenir les característi-

ques següents: 

⇒ Els treballs s’han de presentar en full blanc DIN-A4. 

⇒ Es pot presentar escrit a mà o a ordinador, a una sola 

cara. 

⇒ Poden incloure il·lustracions i/o alguna decoració grà-

fica.  

⇒ L’extensió màxima dels treballs serà de 2 fulls. 

⇒ Tan sols s’acceptarà un treball per participant. 

⇒ Els treballs són de temàtica lliure. 

5. El treball s’ha de presentar en un sobre tancat on hi figuri 

el pseudònim (nom fals) del/la participant i la categoria a la 

qual participa. Dins d’aquest, hi ha d’haver: 

⇒  El treball original. 

⇒  Un sobre petit amb les dades següents: Nom i cognoms de 

l’autor/a, curs, centre educatiu i telèfon de contacte. 

 

6. Els sobres es deixaran a la biblioteca escolar, cadascun dins 

la caixa amb el nom de la seva categoria. 

 

7. La data límit d’entrega serà el divendres 6 d’abril de 2018. 

 

8. S’atorgarà un premi per a cada categoria. 

 

9. El jurat estarà format pels coordinadors de la biblioteca, 

els coordinadors d’infantil i primària i, un membre de l’equip 

directiu. 

 

10. L’entrega de premis del concurs escolar tindrà lloc el      

dilluns 23 d’abril per la tarda, amb motiu de la celebració 

de Sant Jordi, a l’escola. 

 

11. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació 

de totes les bases. Qualsevol treball que no compleixi les 

característiques indicades quedarà fora de concurs.  

 

Esperem les vostres creacions! 


