
 

 
 

CONCURS LITERARI  

1. S’hi poden presentar: 
• Poemes i narracions en català i castellà de tema lliure. 
2. S’estableixen les següents categories: 
• Categoria A: 1r i 2n d’ESO 
• Categoria B: 3r i 4t d’ESO i batxillerat 
3. Es preveuen els premis següents: 
• 1 premi per categoria i format. Algun premis poden quedar deserts i es pot atorgar, si s’escau, 

algun accèssit. Una mateixa persona pot optar a diferents premis. 
4. Els textos s’hauran d’adequar a les normes de presentació següents: 

 
o Es presentaran en lletra tipus Arial de 12 punts amb interlineat d’1,5. 
o Les narracions tindran una extensió màxima de dues pàgines. 
o Cada escrit anirà encapçalat pel títol i per un pseudònim que es lliurarà dins d’un sobre gros 

en el qual caldrà especificar: 
o  

o  
o Categoria: A / B 
o Llengua: català / castellà 
o Pseudònim 
o Gènere: narrativa / poesia 
o Títol 

o Dins del sobre gros hi anirà un sobre petit en el qual es repetiran les cinc dades precedents. A 
l’interior d’aquest segon sobre caldrà incloure el nom i cognoms i el grup de l’autor del text. 

o Els textos es podran presentar a la biblioteca el dia 4 d’abril durant el 1r pati. 
5. El jurat  estarà constituït per professorat de l’Institut Arraona. 
 

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA  

Nivells: 

Categoria A: 1r i 2n d'ESO 
Categoria B: 3r d’ESO, 4t d'ESO i batxillerat 

Bases 

1. Les fotos podran ser en blanc i negre o color. El tema de les fotografies ha d'estar relacionat amb 
el món de les matemàtiques, en les seves múltiples manifestacions: figures geomètriques, 
mosaics, simetries, càlcul numèric, estadística i atzar, etc. 

2. Cada foto s’ha de presentar en format PDF en A4. Inclourà un títol que faci referència al 
contingut matemàtic de l’obra, i ha de ser original i reflexiu. El termini màxim per a lliurar les 
fotos és el 4 d’abril. 

3. Per garantir l'anonimat, les fotos no hauran d’incloure el nom de l’autor i s’hauran d’enviar al 
correu dbriones@xtec.cat des d’on s’enviaran als membres del jurat que estarà format per 
Elisenda Sanmartí i Sandra Rego. 

4. Hi haurà premi per a la millor fotografia de cada categoria. A més, les fotografies seleccionades 
al centre les enviarem al Concurs de Fotografia Matemàtica Fotomath (que es realitza amb 



 

 
 

concursants de tot Catalunya). 

CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE 

Tema 

El 2018 és l'any internacional de la biologia i la matemàtica, per tant les il· lustracions del concurs de 
punts de llibre han d'estar relacionades amb aquestes dues disciplines. 

Tècnica 

Digital o analògica 

Suport 

Cartolina 

Mides 

60 x 200 mm 

Data de presentació 

4 d’abril 

CONCURS NARRACIÓ VISUAL EN LLENGUA ESTRANGERA  

Nivells: 

Categoria A: 1r a 3r d'ESO 

Categoria B: 4t d’ESO 

Bases 

1. El producte per participar en el concurs ha de ser una narració visual. Pot ser un text breu (un 
paràgraf), un poema (haiku, vers lliure, etc.) amb forma de cal·ligrama (1r a 3r d’ESO). Els 
alumnes de 4t d’ESO participen amb narracions breus en forma de conte o conjunt de contes. 

2. Es pot fer tant en anglès com en francès. 
3. No cal ser anònim. El jurat estarà format pels membres del departament de llengües estrangeres. 

Data límit d'entrega el dia 11 d'abril. 
4. Hi haurà premi per al millor producte visual de cada categoria. 

 


