
PREMI LITERARI SANT JORDI 2011

1 . Hi  poden participar tots els alumnes del Centre, en qualsevol categoria i sense límit 
de treballs per persona.   

2 . S’han acordat les categories següents: 

A ) Alumnes de 1r i 2n curs d'ESO. 

B) Alumnes de 3r i 4t curs d'ESO. 

C) Alumnes de Batxillerat i de  Cicles Formatius. 

3 .Hi haurà dues modalitats,  una de prosa i  una de poesia.

4. Els treballs es poden presentar en llengua catalana o castellana.

5 . Els treballs són  de tema lliure i 
se tres còpies impreses o mecanografiades  a doble espai,  a  la Secretaria del Centre 
abans del dia 15 d’abril de 2011

6 . Els treballs han d’anar signats amb pseudònim. Es presentaran dintre d’un sob
tancat, que durà a l’exterior el títol del treball, el pseudònim triat  per  l’autor, la 
categoria i la modalitat per a la qual participa. A dins d’aquest sobre, se n’inclourà un 
altre, tancat, on hi  haurà apuntat  el nom de l’autor, el curs i el grup 

7 . Hi haurà premis per a cada llengua, modalitat i categoria. 

8 . Els premis podran ser declarats deserts i atorgar

9. Qualsevol circumstància no contemplada en aquestes bases,  serà  considerada i  
resolta pel jurat.  

10 El Jurat estarà format per dos professors de llengua catalana, dos  de llengua 
castellana i un representant de la AMPA. 

11 La decisió  del jurat serà inapel·lable.

12 La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases.
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BASES 

. Hi  poden participar tots els alumnes del Centre, en qualsevol categoria i sense límit 

. S’han acordat les categories següents:  

A ) Alumnes de 1r i 2n curs d'ESO.  

B) Alumnes de 3r i 4t curs d'ESO.   

C) Alumnes de Batxillerat i de  Cicles Formatius.  

.Hi haurà dues modalitats,  una de prosa i  una de poesia. 

Els treballs es poden presentar en llengua catalana o castellana. 

. Els treballs són  de tema lliure i no han de superar  els cinc folis . Han de presentar
se tres còpies impreses o mecanografiades  a doble espai,  a  la Secretaria del Centre 
abans del dia 15 d’abril de 2011.  

Els treballs han d’anar signats amb pseudònim. Es presentaran dintre d’un sob
tancat, que durà a l’exterior el títol del treball, el pseudònim triat  per  l’autor, la 
categoria i la modalitat per a la qual participa. A dins d’aquest sobre, se n’inclourà un 
altre, tancat, on hi  haurà apuntat  el nom de l’autor, el curs i el grup al qual pertany.

. Hi haurà premis per a cada llengua, modalitat i categoria.  

. Els premis podran ser declarats deserts i atorgar-se ex aequo.  

. Qualsevol circumstància no contemplada en aquestes bases,  serà  considerada i  

l Jurat estarà format per dos professors de llengua catalana, dos  de llengua 
castellana i un representant de la AMPA.  

del jurat serà inapel·lable. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases.
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. Hi  poden participar tots els alumnes del Centre, en qualsevol categoria i sense límit 

no han de superar  els cinc folis . Han de presentar-
se tres còpies impreses o mecanografiades  a doble espai,  a  la Secretaria del Centre 

Els treballs han d’anar signats amb pseudònim. Es presentaran dintre d’un sobre 
tancat, que durà a l’exterior el títol del treball, el pseudònim triat  per  l’autor, la 
categoria i la modalitat per a la qual participa. A dins d’aquest sobre, se n’inclourà un 

al qual pertany. 

. Qualsevol circumstància no contemplada en aquestes bases,  serà  considerada i  

l Jurat estarà format per dos professors de llengua catalana, dos  de llengua 

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases. 


