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BASES DEL CONCURS LITERARI CATALÀ I CASTELLÀ 

SANT JORDI 2018 
 
 
 
1. Hi pot participar l’alumnat del centre en les següents categories: 
  

a) Alumnat de 1r i 2n d’ESO. 
b) Alumnat de 3r i 4t d’ESO. 
c) Alumnat de Batxillerat, Formació Professional i CAS. 

 
2. Les obres es presentaran en llengua catalana o castellana. 
 
3. Les obres han de ser inèdites i poden presentar-se en dues modalitats: prosa i vers. La 
temàtica de les obres és lliure. 
 
4. Es pot presentar un original per cada modalitat (prosa i vers). L’extensió de les obres serà: 
fins a tres fulls DIN A4 escrits a doble espai, amb un màxim de 25 línies per full, per a la 
prosa, i un mínim de quinze versos per a la poesia. El tipus i el cos de lletra mínim han de ser 
Arial 12. Les obres han de dur un títol i s’han de signar sota pseudònim. 
 
5. Les obres -l’original i tres còpies- es lliuraran a la consergeria de l’institut en un sobre gran 
obert, a la part exterior del qual ha de constar el títol de l’obra i el pseudònim escollit. 
 
6. La identificació de l’autor (nom, curs i grup) s’inclourà en un sobre petit tancat, en la part 
exterior del qual hi constarà el títol de l’obra, el pseudònim escollit, la modalitat i el curs. 
 
7. El termini d’admissió dels treballs serà el dia 19 de març a les 12 h. 

 
8. El veredicte del jurat es farà públic el 23 d’abril als actes de celebració dels Jocs Florals del 
centre. 
 
9. S’atorgarà un premi per categoria i modalitat. 
 
10. Les obres premiades es publicaran a la web i a altres àmbits de l’institut i podran 
presentar-se als Jocs Florals del districte o a altres concursos reservats per a estudiants. 
 


