
Generalitat de Catalunya
Departament d�Ensenyament
Institut Vila de Gràcia

CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2017

CATALÀ - CASTELLÀ

Poden  presentar-se a concurs narracions breus i poemes de tema lliure redactats en llengua catalana o en 
llengua castellana. Cada concursant podrà presentar tantes obres com vulgui.

Condicions de presentació

Les obres s'hauran de lliurar:
 en paper (fulls DIN-A4) i escrites amb ordinador

a doble espai
 lletra Arial o Times New Roman, cos lletra 12 
 extensió que no superi els 3 fulls per una sola cara
 dins d'un sobre gran i amb les indicacions següents:

1) A la part exterior  d�aquest sobre hi ha de constar per escrit:
a)  el pseudònim amb el qual es concursa
b) el títol de l�obra
c) categoria a la qual pertany: 
          - cicle: 1r cicle d'ESO, 2n cicle d'ESO i BATXILLERAT
          - modalitat: prosa o poesia
          - llengua:  catalana o castellana

2) Dins d'aquest sobre, també hi ha d'haver un sobre petit tancat amb un paper on constin les dades següents:
a)  títol de l'obra presentada
b) pseudònim
c) nom i cognoms de l�autor/a

Condicions de lliurament:

Les obres hauran de 
 ser inèdites i individuals
 tenir títol
 anar signades amb un pseudònim
 ser presentades en format paper i format digital (adreça seminaricatala@insviladegracia.cat  , 

amb la referència �assumpte: SANT JORDI�. Els correus no s'obriran fins que el jurat hagi 
deliberat).

Termini de lliurament

Les obres es presentaran a consergeria fins al divendres 31 de març. No es retornaran els originals.

Premis i comunicació de les obres guardonades

S'atorgaran els 12 premis següents:

Poesia llengua catalana 1r cicle d'ESO Poesia llengua castellana 1r cicle d'ESO

Poesia llengua catalana 2n cicle d'ESO Poesia llengua castellana 2n cicle d'ESO

Poesia llengua catalana BATXILLERAT Poesia llengua castellana  BATXILLERAT

Prosa llengua catalana 1r cicle d'ESO Prosa  llengua castellana 1r cicle d'ESO

Prosa  llengua catalana 2n cicle d'ESO Prosa  llengua castellana 2n cicle d'ESO

Prosa llengua catalana  BATXILLERAT Prosa  llengua castellana  BATXILLERAT

Els premis s�atorgaran el 21 d’abril  al matí. Algun premi pot quedar desert si així ho valora el jurat.
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