
 

BASES DEL CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2018 
ORGANITZEN EL DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA  

I  DE LLENGÜES CLÀSSIQUES 
 

DEPARTAMENT DE LLENGUA 
CASTELLANA I LITERATURA 

DEPARTAMENT DE 
LLENGÜES CLÀSSIQUES 

1. S’hi poden presentar:  
tots els alumnes de l’INS Rocagrossa 

 

1. S’hi poden presentar:  
tots els alumnes de llengües clàssiques 
(llatí i grec) de batxillerat. 
 

2. Nivells o categories:  
-  Nivell A: primer cicle d’ESO     
                 (prosa) 
-  Nivell B: segon cicle d’ESO  
                 (prosa ) 
-  Nivell C: Batxillerat i CF       
                 (prosa i poesia) 

 

2. Modalitats: 
- Modalitat A: llatí 
- Modalitat B: grec 

 

 3. Modalitats: 
 -Prosa-Relat curt (mínim 1pàgina/ màxim 
3 pàgines) 
 
-Poesia (mínim 10 versos) 

 

3. Concurs de llengües clàssiques 
- Traducció d’un text llatí 
- Traducció d’un text grec 

 
 
 

 4. Tema:  
Lliure 

 

4. Text a traduir al català:  
- Llatí: text en prosa de tema quotidià 
proporcionat pel professorat de Llatí. 
 
- Grec: text en prosa de tema mitològic o 
històric proporcionat pel professorat de 
Grec. 
 

5.  Presentació: Els textos entregats han d’estar escrits amb ordinador, a una sola 
cara i a doble espai (lletra Arial 12 o similar); així mateix, s’han de presentar grapats o 
enquadernats. 

6. Lliurament: S’han de lliurar 1 original en mà al professor del Departament  

El termini de presentació dels originals per al concurs de castellà finalitza el dia  19 de 
març. 

El termini de presentació de les traduccions de llatí i grec finalitza el 3 d’abril i es 
lliuraran a les professores de cada matèria. 



 

7. Presentació 

A la pàgina inicial de l’original entregat hi ha de constar: el títol de l’obra, el 
pseudònim, la modalitat i la categoria.  

Els dos originals s’han d’entregar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual constarà 
el pseudònim, el títol de l’obra, la modalitat i la categoria. Dins d’aquest sobre, també, 
se n’introduirà un altre que contingui el nom i els cognoms de l’autor, el pseudònim, el 
títol de l’obra, la modalitat i la categoria.  

8.Premis 

-En el concurs de Llengua i Literatura castellana es lliuraran : 

1 premi per 1r ESO (prosa) 

1 premi per 2n ESO (prosa) 

1 premi per 3r i 4t ESO (prosa) 

1 premi per bat i cicles (prosa) 

1 premi per bat i cicles (poesia) 

-En el concurs de Llengües Clàssiques s’entregaran dos premis (un per a la traducció 
en llatí i l’altre per a la traducció en grec). 

 

9. Jurat:  
El jurat estarà format pels membres del Departament de Llengua castellana i 
literatura, quant al premi organitzat pel departament de Llengua i literatura castellana, 
i pel que fa al premi organitzat pel departament de llengües clàssiques, el jurat estarà 
format pels membres del Departament de llengües clàssiques. 
 
 

10. Propietat de les obres: 
Les obres podran ser publicades parcialment o total a la revista del centre o la 
intranet, tot i que els drets de propietat de les obres premiades pertanyen 
exclusivament als seus autors. 
 
 

 
Notes:  
 
- La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases, de manera que 
se’n podran excloure aquelles obres que no compleixin les condicions establertes. 

 
- El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si ho creu convenient. 
 
     

 


