
7è CONCURS SANT JORDI 2018 
 
 

L’AFA de l’Escola Josep Maria Madorell organitza un concurs de CONTES 
I POEMES adreçat als ALUMNES DE PRIMÀRIA i de DIBUIXOS pels 
ALUMNES D’INFANTIL de la nostra escola. L’objectiu fonamental és 

fomentar l’hàbit de l’escriptura i de la lectura entre els nostres infants, 

així com les habilitats artístiques. 

 
 

PREMIS:   Els premis són en forma de vals per canviar per llibres o material 

escolar a una llibreria del municipi. Hi haurà un guanyador i dos finalistes de 

cada categoría i modalitat. Cada guanyador rebrà un val de 30€ i cada finalista 

un val de 15€. 

 

 

COM PARTICIPAR:  Els infants que vulguin participar al concurs hauran de 

presentar la seva obra abans del dilluns 16 d’abril de 2018 (inclòs). 

 

ENTREGA DE PREMIS:  L’acte d’entrega de premis serà el dilluns 23 d’abril a les 

16:30 al gimnàs de l’escola. 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

• Només es pot presentar un treball (conte, poema o dibuix) per infant 

participant. 

• Els treballs s’hauran de signar amb un pseudònim. Cada treball ha d’anar 

acompanyat d’un sobre tancat. A la part de fora del sobre s’ha d’escriure el 

pseudònim i el curs de l’alumne. Dins del sobre s’haurà d’introduir un paper 

on consti el nom real de l’alumne. 

• Contes: El tema és lliure i han de tenir una extensió de: 

 
 

• Poemes: El tema és lliure i no hi ha extensió mínima requerida. 

• Dibuixos: El tema haurà d’estar relacionat amb Sant Jordi i s’haurà de 

presentar en format DIN A4. La tècnica és lliure (llapis, ceres, etc)  

• Els treballs que no compleixin aquestes condicions no seran admesos. 

• El Jurat estarà format per un membre de la comunitat educativa de la nostra 

escola 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment ens podeu fer arribar un correu electrònic a 

la següent adreça: 

 

circular.ampamadorell@gmail.com 


