
Sant Jordi 
divendres, 23 d’abril de 2021 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 

8.00h-11.45 h. classe en l’horari habitual. 

11 h -12 h. Torneig d’escacs. 

El torneig es farà en format online, a través de la plataforma Lichess.org. 

o Els participants han de tenir obert un compte de Lichess.org i formar part 

del Club d’Escacs Baldiri dins la plataforma. 

o El torneig esdevindrà en la modalitat de torneig suís de 6 rondes, de 3 

minuts per rival amb increment de 2 segons per jugada (3+2).  

A partir de les 12 h. Cerimònia de lliurament de premis del certamen 

literari de Llengües Catalana i Castellana. 

Aquest any, la cerimònia es transmetrà per Streaming, a través del canal de Youtube Baldiri 

Guilera.  

L’horari previst és el següent: 

 12 h. Presentació de l’acte. 

 12.10 h.  

o Lliurament de 2ns premis de Primer i Segon d’ESO de Català, en les 

categories de Microrelats i Poesia Visual. 

o Lliurament de 2ns premis de Primer i Segon d’ESO de Castellà, en les 

categories de Diàlegs, Poesia en versió rap i Narració. 

 12.20 h. Lectures.  

o Despertar, relat breu de l’obra Viure, de María González Reyes i 

o Per Maria Antònia, Caterina i Clementina i tantes -no moltes- 

d’altres i Coses que m’estimo, dos poemes de Marta Pessarrodona. 

o  

 

 

 

 

 



 12.25 h.  

o Lliurament de 1rs premis de Primer i Segon d’ESO de Català, en les 

categories de Microrelats i Poesia Visual. 

o Lliurament de 1rs premis de Primer i Segon d’ESO de Castellà, en les 

categories de Diàlegs, Poesia en versió rap i Narració. 

 12.35 h. Lectura de dos poemes de Gloria Fuertes. 

 12.40 h.  

o Lliurament de 2ns premis de Tercer i Quart d’ESO de Català, en les 

categories de Microrelats i Poesia Visual. 

o Lliurament de 2ns premis de Tercer i Quart d’ESO de Castellà, en les 

categories de Diàlegs, Poesia en versió rap i Narració. 

 12.50 h. Lectures: 

o Cançó de fer camí, poema de Maria Mercè Marçal. 

o Adaptació, microrelat de Jordi Masó. 

 12.55 h. 

o Lliurament de 1rs premis de Tercer i Quart d’ESO de Català, en les 

categories de Microrelats i Poesia Visual. 

o Lliurament de 1rs premis de Tercer i Quart d’ESO de Castellà, en les 

categories de Diàlegs, Poesia en versió rap i Narració. 

 13.05 h. Interpretació del 1r acte de l’obra La casa de Bernarda Alba, de 

Federico García Lorca. 

 13.15 h. 

o Lliurament de 1rs i 2ns premis de Batxillerat de Català, en les categories de 

Microrelats i Poesia Visual. 

o Lliurament de 1rs i 2ns premis de Batxillerat de Castellà, en les categories de 

Diàlegs, Poesia en versió rap i Narració. 

 13.25 h. Lectures: 

o Som una ganga, assaig de Montserrat Roig. 

o El card de l’Arenal, poema paròdia del Pi de Formentor, escrit per Miquel 

Àngel Adrover Perelló. 

 13.30 h. 

o Lliurament de 1r i 2n premi als millors classificats en les proves Cangur de 

Matemàtiques. 

o Lliurament de premis al 1r i 2n classificat del Torneig d’Escacs. 

o Reconeixement a l’alumnat premiat en el Vuitè Concurs de Poemes 

Tintablava.  

 13.40 h. Cloenda a càrrec de l’alumnat de 2n de Batxillerat d’Arts Escèniques. 

Bona Diada de 
Sant Jordi !!! 


