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CERTAMEN LITERARI SALVADOR ESPRIU D’OR 2019/2020 

 

Benvolgudes famílies de cicle superior, 
 

A la nostra escola ja es tradició la celebració del Certamen Literari Salvador Espriu d’or per 

la festivitat de Sant Jordi. Un certamen literari que es realitza amb l’objectiu de reforçar 

les competències lingüístiques d’escriptura i lectura. Es pretén fomentar la creativitat en 

l’expressió escrita, reforçar les competències lingüístiques a tots nivells, incentivar l’hàbit 

de la lectura i ajudar els alumnes a assolir una competència comunicativa sòlida. 

Enguany degut a la situació d’excepcionalitat que estem vivint us plantegem la participació al 

Certamen literari Salvador Espriu d’Or una mica diferent. Aquest Sant Jordi no el podem 

viure tal i com el coneixem, però és important que tot i no poder anar a l’escola, no deixem 

de celebrar els llibres i l’amor. 

 

 

Característiques i format del text: 

 

• Els treballs es faran a casa , degut al confinament i en llengua catalana.  

 

• Seran treballs individuals i de creació pròpia. 

 

• La  tipologia de text a cicle superior serà un conte i la temàtica serà lliure. 

 

• Els treballs  de cicle superior es faran escrits a mà o a ordinador amb la 

possibilitat d’incloure dibuixos o altres elements gràfics, tot i que es valorarà 

essencialment la part literària. 

 

• Els fulls utilitzats seran de mida DIN A4 i escrits a una sola cara.  

 

• En les obres hi haurà de figurar el títol de l’obra i d’alt a la dreta el pseudònim i 

el curs de l’autor/a sense fer distincions entre A i B (No incloure-hi el nom) 
 

Característiques de la presentació:  
 

- L’extensió no pot ser superior a 2 fulls, amb  un màxim de 25 línies per full. En 

cas de fer-ho a mà pots utilitzar una pauta.  

- El tipus i el cos de la lletra han de ser Arial 12. 

- El format ha de ser DIN A4, a una sola cara i doble espai. 

- Hi ha de constar el títol de l’obra i dalt a la dreta el pseudònim. 



- És imprescindible que els treballs arribin corregits respecte a l’ortografia, la 

sintaxi i el vocabulari ( els hi hem d’insistir però està clar que els textos 

d’enguany no tindran el feed-back dels mestres) 
 

 

 Data i manera de lliurament: La data límit de lliurament serà el 19 d’abril. 

 

• S’haurà d’enviar el treball al correu: salvadorespriu2020@gmail.com indicant a 

l’assumpte el nom de l’obra i el curs.  

 

• Per garantir l’anonimat de les obres cal que cada participant enviï, a banda del 

correu amb l’obra, un altre correu indicant a l’assumpte el seu pseudònim i al cos del 

missatge: nom i cognoms de l’autor/a. 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’ELABORAR UN CONTE:  

 

 

❖ Pensa bé la història que explicaràs, abans de posar-te a escriure, i pensa també 

com la faràs acabar. Hauràs de triar quin tipus de conte vols escriure: 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Pensa un títol pel teu conte (ho pots fer al final). 

❖ Recorda l’estructura que tenen els contes i a quines preguntes responen: 

 

❖ Separa el text en paràgrafs posant els punts i a part corresponents. 



❖ Utilitza punts i comes quan calgui. 

❖ Si escrius diàlegs, puntua’ls bé (:, -, ?, !). 

❖ Empra connectors, milloraran el teu text: en primer lloc, llavors, per 

un altre costat, finalment, per exemple, en canvi... 

❖ Quan acabis, repassa el text per corregir les faltes.  

❖ Si has escrit el conte en un full, vigila la presentació i fes bona lle-

tra. 

 

FÓRMULES PER COMENÇAR CONTES 

 

- Mireu que una vegada... 

- Vet aquí una vegada... 

- Una vegada hi havia... 

- Fa molts, molts anys... 

- Als temps antics... 

- Això és que als temps que de la palla en feien fems... 

- Vet aquí en el temps que les bèsties parlaven, els arbres cantaven i les pedres cami-

naven... 

- Fa molt temps quan els peixos volaven i els pardalets nadaven... 

- Vet aquí que en aquell temps en què els pardals tenien dents... 

- Un bon dia de bon matí... 

- En una nit ben fosca... 

- En una nit fosca, molt fosca ... 

- Això era una nit tan fosca com la gola d’un llop... 

- En un país del món on tenia nas tot el món... 

- Això era un poble poblàs on ningú tenia nas... 

- Diuen els llibres... 

- Això era i no era, i si és cert bé i si no també... 

- Conte va, conte va, i si no és mentida veritat serà... 

 

FÓRMULES PER ACABAR CONTES 

 

- I van viure feliços menjant anissos. 

- I mireu un gat i mireu un gos i mireu aquí el conte fos. 

- I mireu un gos i mireu un gat i mireu aquí el conte acabat. 

- El conte contat ja està acabat i per la xemeneia puja al terrat. 

- I catacric, catacrac el conte s’ha acabat. 

- I catacrac, catacric, el conte ja està dit. 

- I la rondalla és acabada amb un tall de cansalada, i aquí plantem un soc per tornar-hi 

un altre cop. 

- I aquest conte que he contat és per al més espavilat. 

- I jo vaig venir per poder-lo dir i jo vaig anar per poder-lo explicar, perquè si no ha-

gués vingut, no ho hagués sabut. 

- I conte contat ja està acabat; si no és mentida serà veritat. 

- I tot això és tan cert com que tot el que és madur no és verd. 



- I tot això que us he explicat és la pura veritat i el que no s’ho vulgui creure que ho 

vagi a veure. 

- I tot això que us he explicat, ha passat i no ha passat. Si no ha passat és mentida i 

si ha passat és veritat. 

 

 

Els/les mestres de cicle 

superior 


