
BASES 

PREMIS LITERARIS PUIG CARGOL, IV edició

Sant Jordi 2018

El Departament de Llengües convoca la IV edició dels Premis Literaris Puig Cargol per tal de donar

difusió i reconeixement als textos literaris de més qualitat creats pels alumnes del nostre institut. 

- Es podrà participar en LLENGUA CATALANA, CASTELLANA, ANGLESA o FRANCESA.

- Les obres podran ser EN VERS o EN PROSA.

- Hi haurà 3 categories:

1a: 1r i 2n ESO

2a: 3r i 4t ESO

3a: 1r i 2n BAT

- Hi haurà 6 premis, 2 per nivell segons siguin en vers o en prosa i dos premis més, un per al text en 

anglès i un per al text en francès.

- El lliurament de premis serà el dia 23 d'abril en l'acte que organitzarà el centre per celebrar la 

Diada de Sant Jordi.

- TEMES: «He rebut un missatge que m’ha deixat glaçat»

    « Una imatge i mil paraules»

- FORMAT: El text s'ha de presentar en DIN-A4, escrit per una sola cara i amb interlineat d'1'5.  

El cos de lletra ha de ser Arial o Times New Roman 12. 

Extensió màxima: 1.000 paraules. 

Hi ha de constar un TÍTOL original, i a baix a la dreta la CATEGORIA  i el PSEUDÒNIM.

- LLIURAMENT: Es participarà de forma ANÒNIMA, és a dir, els alumnes hauran de dipositar un 

sobre tancat amb el pseudònim escrit a fora i la categoria en la qual participa. Dins del sobre hi 

haurà el text, juntament amb un altre sobre petit (plica) on hi haurà un paper on constarà el 

pseudònim i el nom real de l'alumne/a i el curs.

Aquest sobre es dipositarà a la bústia del vestíbul de l'edifici.

DATA LÍMIT: 4 d’abril 2018

- Els textos guanyadors es publicaran a El Rastre del Cargol, tant en la seva versió digital com en la

versió en paper a final de curs.


