CONCURS LITERARI DE
SANT JORDI 2019
Tot recordant el centenari del naixement
de Joan Brossa
“Joan Brossa era poeta. Un poeta radical. Radicalment divertit, radicalment polític i sense límits formals.
Per a ell, la poesia era un joc que es podia trobar en qualsevol racó o moment: en la rima d'un sonet,
damunt d'un escenari, en un poema visual o en un objecte trobat al carrer. Tot era poesia en
transformació, tot era un joc de mans perpetu on la imaginació revelava noves finestres a la realitat.”
Joan Carbonell

Bases

PARTICIPANTS
Podeu participarhi tots els
alumnes
matriculats a
l’Institut Gabriel
Ferrater i Soler
durant el curs
2018-2019.

GÈNERES I
EXTENSIÓ

LLENGÜES
Es poden
presentar
treballs en
català, castellà,
anglès o
francès.

Poesia:
poema d’uns
25 versos o
dos poemes
més breus.
Narrativa:
microrelat
(entre 100 i
150
paraules)
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Escriu un text a
partir d'aquesta
imatge de Joan
Brossa

CATEGORIES

Categoria A: 1r i
2n d’ESO
Categoria B: 3r i
4t d’ESO
Categoria C: 1r i
2n Batxillerat

PRESENTACIÓ

Els treballs s’han de presentar en un
sobre gran tancat que hi haurà:

- Tres còpies en un document en format word, en
lletra mida 12 (Times, Garamond o Arial),
interlineat 1.5 i impresos en una sola cara. A
l’exterior d’aquest sobre hi ha de figurar: el
pseudònim de l’autor, el títol del treball, el gènere
i la categoria.
- Un sobre petit amb les dades personals del
participant (nom i cognoms, curs i grup)

TERMINIS

JURAT

Podeu presentar
els vostres
escrits al
departament
corresponent a
la llengua
utilitzada en els
textos fins al
divendres 5
d’abril, inclòs.

El jurat estarà format per professors dels
respectius departaments de llengües. El
lliurament de premis es farà el dimarts 23
d’abril, abans de la representació teatral
(dins la jornada cultural de Sant Jordi). Els
guanyadors seran avisats amb antelació.

Reus, març del 2019

