
    INS VILA DE GRÀCIA. CONCURS LITERARI  2020

        CATALÀ – CASTELLÀ – ANGLÈS - FRANCÈS

En llengua catalana i castellana, poden presentar-se:
- A 1r cicle d’ESO, 2n cicle d’ESO i Batxillerat: narracions breus i poemes de tema lliure.

En llengua anglesa i francesa, poden presentar-se:
- A 1r cicle d’ESO: una narració en anglès; o un poema haiku o una narració en francès.
- A 2n cicle d’ESO: una narració en anglès o francès.
- A Batxillerat: una narració en anglès o francès.

Condicions de presentació

Les obres (inèdites i individuals) hauran de lliurar-se obligatòriament:

- en format digital (pdf), per via telemàtca.
- amb una portada i un text o texts (si són poemes) que no superi les tres pàgines.
- a doble espai.
- en lletra Arial o Times New Roman, grandària 12.
- amb les indicacions següents a la portada:

o Títol de l’obra.
o Nom i cognoms de l’autor/-a.
o Nivell: 1r cicle ESO (especifcant si és 1r o 2n), 2n cicle d’ESO (especifcant

si és 3r o 4t) o Batxillerat (especifcant si és 1r o 2n).
o Modalitat: poesia o prosa.
o Llengua: catalana, castellana, anglesa o francesa.

Condicions de lliurament

Les obres s’han d’enviar a l’adreça: concursliterari2020@insviladegracia.cat           
A  l’assumpte,  s’ha  d’indicar:  LLENGUA.  MODALITAT.  NIVELL  (per  exemple:  CATALÀ.
NARRATIVA. 2n CICLE) 
Data límit de lliurament: divendres 15 de maig.

Premis i comunicació de les obres guardonades

S’atorgaran els divuit premis següents, que es lliuraran el proper dilluns 1 de juny. Algun premi
pot quedar desert si així ho considera el jurat.

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
Narratva llengua catalana 1r cicle d’ESO Narratva llengua castellana 1r cicle d’ESO
Narratva llengua catalana 2n cicle d’ESO Narratva llengua castellana 2n cicle d’ESO
Narratva llengua catalana Batxillerat Narratva llengua castellana Batxillerat
Narratva o còmic llengua anglesa 1r cicle ESO Narratva o haiku llengua francesa 1r cicle ESO
Narratva llengua anglesa 2n cicle d’ESO Narratva llengua francesa 2n cicle d’ESO
Narratva llengua anglesa Batxillerat Narratva llengua francesa Batxillerat


