
BASES DEL 
CONCURS LITERARI 

SANT JORDI     CURS 2016-2017
1. Les obres s'acompanyaran amb el nom i cognom de l'autor/a i la classe.

2. És imprescindible que els treballs estiguin escrits en fulls de tamany DIN-A4.

3. Hi han premis per tres categories:

 CATEGORIA A: Alumnes d’infantil
! Dibuix en Cartolina Din A4!
! ! -Tècnica lliure. 
! ! ! -Temes: La llegenda de Sant Jordi
! ! ! ! ! o
                   ! !    Emocions i sentiments 

 CATEGORIA B: Alumnes de 1r, 2n i 3r de Primaria
  Poema amb dibuix (Haiku). 
Els haikus són poemes japonesos de tres versos. Normalment el primer i el tercer 
són més curts que el segon. La temàtica dels haikus està inspirada en la natura. 
Tot i això, es poden adaptar perfectament a Sant Jordi i els seus personatges.

! ! -Text a mà i tècnica de dibuix lliure.
! ! - Tema: La llegenda de Sant Jordi
! ! ! ! o
! ! !   Emocions i sentiments 

  CATEGORIA C: Alumnes de 4t, 5è i 6è de Primaria.
  Text d'unes 15 línies aproximadament.
! ! ! -Tema: La llegenda de Sant Jordi
! ! ! ! ! o
                   ! !  Emocions i sentiments 

4. Cal lliurar els originals fins el dia 20 d’abril de 2017 al despatx de l’AFA.

5. El jurat estarà integrat per familiars d’alumnes 



6. L'AFA Joan Maragall col·laborarà en l'atorgament dels següents premis:

CATEGORIA A:
 1er premi:  Xec de 20 € per la Llibreria Drac
 2n premi:  Material artístic
 3r premi:  Obsequi.

CATEGORIA B:
 1r premi:  Xec de 20 € per la Llibreria Drac
 2n premi:  Material escolar.
 3r premi:  Obsequi

CATEGORIA C:
 1r premi:  Xec de 20 € per la Llibreria Drac
 2n premi:  Material escolar.
 3r premi:  Obsequi

7. El lliurament del premis es realitzarà el dia 21 d’abril de 2017 durant la festa 
que es farà a partir de les 16.45h

NOTA: QUEDARAN EXCLOSES DE PARTICIPAR EN EL CONCURS TOTES 
LES OBRES QUE NO ACOMPLEIXIN AMB EL QUE S’HA ESTABLERT EN 
AQUESTES BASES.


