
 

 

 

Centenari del

naixement de

Manuel de

Pedrolo 
L’Aranyó (Segarra) 1918     
- Barcelona 1990.     
Poeta, autor dramàtic,     
contista i novel·lista. La       
seva obra, amb 128       
títols, inclou   
Mecanoscrit del segon     
origen, la seva peça       
més coneguda. 

Pompeu Fabra 
150è. aniversari del seu naixement i  

100 anys de la publicació de 
 la seva Gramàtica Catalana 

Cent anys del seu naixement (Barcelona 1918 
- 1991) Novel·lista, dramaturga, assagista, 

pedagoga i política. Va destacar, també, pel 
seu activisme cultural i polític, per la seva 
lluita incansable a favor de la llibertat i la 

igualtat de la dona.    

 

Sant Jordi, 
al Vern 

   

 

200th Anniversary 
of Frankenstein, 

by Mary Shelley 
 

A novel in English that     
tells the story of Victor     
Frankenstein, a young   
scientist who creates a    
grotesque but sapient   
creature in an unusual    
experiment. 

 

Le Petit Prince,  
de Saint-Exupéry, 
célèbre ses 75 ans 

 

“On ne voit bien 
qu'avec le coeur. 

L'essentiel est invisible 
pour les yeux.” 

 



 

Concurs de Cartells 

 

 
1. Es convoca el concurs de cartells del dia de Sant Jordi ‘18. 
2. Les obres han de ser inèdites, originals i no haver estat guanyadores en 
altres certàmens. 
3. L’extensió dels cartells haurà de ser:  
• DIN-A3 (29’7x42 cm). Hi ha d’aparèixer les expressions: “Sant Jordi 2018”
 “Institut El Vern”. Material i tècnica lliures. 
4. Data límit del lliurament: 16 d’abril, a consergeria. Darrere el cartell, hi 
haurà de figurar un pseudònim i un títol de l’obra (en llapis). Haurà d’anar 
acompanyat d’un sobre amb el pseudònim i el títol de l’obra a fora, i, a dins
fer-hi constar el nom i cognom i el curs. 

Concurs de 
contes  

 El Vern i 
  

La setmana de Sant Jordi a RAC1 sonaran 
els cinc millors contes enviats per estudiants  
d’ESO i batxillerat. 
Heu d’enviar un conte REDACTAT i LOCUTAT  
per un de vosaltres en català, com a màxim,  
d’un minut de durada. El relat, l’ha d’explicar un  
sol alumne.  
Ens l’heu de fer arribar amb un arxiu de so  
(mp4) a través del classroom “Sant Jordi 2018”

Presenta les teves creacions a 
concurs a través del: 
Google Classroom 

 
Fes servir el següent codi i  

accedeix a la classe “Sant Jordi 
2018” 

 
codi: khexgj 

 
Escull el teu cicle i la categoria en 

què participar 
i presenta’l com a tasca: 

 
1r. Cicle: 1r. i 2n. d’ESO 
2n. Cicle: 3r. i 4t. d’ESO 

CONCURSO DE POESÍA 

 

“El ritmo de tus versos” 

Se convoca  el concurso de poesía de temática libre. 

Escribe tu poema original expresando aquellos sentimientos más 

profundos, aquellos recuerdos de la infancia, momentos vividos, 

experiencias sufridas, emociones explosivas… Puedes adjuntar un 
audio con el recital, el rap o la canción de tu poema, pero siempre 

acompañando el texto. 

 

Bases del concurso: lengua castellana (12-25 versos de extensión)  
Plazo de presentación: 16 de abril del 2018 
Entrega de poemas: en el classroom Sant Jordi 2018 (codi khexgj) 

Frankenstein contest: 
Horror short stories  

in English, CATALAN Or SPANISH  

 
The short story must be about a horror story about 75 and 100 words long. Stories must be 

creative and original. It can be written in English, Catalan, or Spanish. 
You should share your story through “Sant Jordi 2018” Google Classroom 

 
Deadline: 16th April 2018 



 

CONCURS D’ESPECTACLES 

 
Modalitats (individual o en grup): 

dansa, cant, màgia, música, monòleg, beat box, 
acrobàcies, rap, imitacions, teatre… 

Durada màxima: 3 minuts 
Data límit d’inscripció: 16 d’abril, 

en el classroom Sant Jordi 2018 (codi khexgj) 
(cal nom de la persona o de les persones participants, curs i  

grup, modalitat, títol de l'espectacle, durada 
 i requeriments d’escenografia) 

Lloc d’actuació: escenari del pavelló de l’institut, el dia 20 d’abril 
Jurat: representació alumnat, AMPA i professorat 

CONCURS de LLETREJAR PARAULES 
 

 
Organitzarem un concurs de LLETREJAR paraules en català, castellà i  
anglès. Es farà una fase eliminatòria per classes abans del dia 20 d’abril, d’on  
haurà de sortir un guanyador de cada classe per competir a la final del dia de  
la festa. 
 
La FINAL consistirà a lletrejar el màxim de paraules correctament durant un  
minut en català, un minut, en castellà i un minut, en anglès. 

CURSA SOLIDÀRIA 

 
El dia de la festa podreu participar a la cursa  SOLIDÀRIA Sant Jordi. 

 Ja us donarem més dades per fer la inscripció. Animeu-vos-hi!!!!!! 
1r. cicle: 1 km (aproximadament) 

2n. cicle: 1,5 kms (aproximadament) 
 

PREMIS 
 

S’atorgarà un PRIMER premi d’un xec regal de 30 euros 
a bescanviar a l’FNAC, 

i un SEGON i un TERCER premi d’una entrada per al cinema 
(per a les categories de cartells, poesia i conte). 

Un únic premi de 30 euros per cicle per a la cursa. 
Un únic premi per cicle per a espectacles (30 euros/individual i 60 euros /grup) 

Un únic premi de 30 euros per cicle per al concurs de lletrejar paraules.  

 


