
 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 
BASES CONCURS LITERARI SANT JORDI 
 

 
LLENGUA ANGLESA 
Aquesta activitat és voluntària. 
El jurat farà públic el nom del finalista en l’acte dels Jocs Florals que tindrà lloc dilluns, 
23 d’abril. 
El jurat estarà format pels professors d’anglès del Departament. 
Els contes s’hauran de fer en l’hora i data que estableixi cada professor. 
 

1r ESO 
Redactar una breu història de 80 paraules mínim utilitzant les següents paraules: love, 
friend, village, dragon, queen i els següents connectors:  but, and, because. 
 

2n ESO 
Redactar una breu història de 80 paraules mínim utilitzant les següents paraules: love, 
friend, village, dragon, queen i els següents connectors:  but, and, because, first, then, 
after, finally. 
 

3r ESO 
Redactar una història de 100 paraules mínim. 
Cal començar el relat amb la següent frase: 
“Maria was crying in her bedroom...” 
Han d’aparèixer els següents connectors: although, eventually 
 

4t ESO 
Redactar una història de 100 paraules mínim. 
Cal començar el relat amb la següent frase: 
“Maria was crying in her bedroom...” 
Han d’aparèixer obligatòriament els següents connectors: although, eventually 
 

1r i 2n BATXILLERAT 
Redactar una història de 120 paraules mínim. 
Cal començar el relat amb la següent frase: 
“Maria was crying in her bedroom...” 
Ha d’aparèixer obligatòriament el següent connector: despite 

 
 
 
 
 
 
 



 
LLENGUA FRANCESA 
 
Aquesta activitat és voluntària. 
Cal entregar els textos abans del 3 d’abril. 
El jurat farà públic el nom del finalista en l’acte dels Jocs Florals que tindrà lloc dilluns, 
23 d’abril. 
El jurat estarà format per les professores de francès. 

 
 
1r ESO i 2n ESO 
 
Crear un poema, poema musicat o cançó en francès on aparegui la paraula amour. 
Cal entregar un exemplar en paper amb la lletra i un altre en format mp3 o mp4 en un 
pendrive. 

 
3r ESO, 4t ESO i 1r BATXILLERAT 
 
Crear un poema, poema musicat o cançó en francès on aparegui la paraula amour. 
Cal entregar un exemplar en paper amb la lletra i un altre en format mp3 o mp4 en un 
pendrive. 

 
 
 


