Institut Infanta Isabel d'Aragó

SANT JORDI 2021
BASES DELS CONCURSOS
BASES COMUNES per als
Concursos literaris en català,
castellà, anglès i francès
1.El màxim d’obres per participant i
modalitat és de tres.
2.Les obres dels concursos literaris en
llengua catalana, castellana, anglesa i
francesa s’hauran de presentar:
a) escrites amb ordinador i signades amb
un pseudònim;
b) lliurades en paper (per triplicat) dins
un sobre gran, que porti escrit per fora:
el títol de l'obra, el pseudònim, la
categoria a la qual s'opta (poesia o prosa)
i el curs;
c) en pendrive, segons ho indiqui el
departament;
d) a l'interior del sobre gran hi haurà
d'haver, també, un full on s'indiqui el nom
real de l'alumne/a i el curs;
3. El tema, en cadascuna de les
modalitats, l’especificarà el professorat
de cada llengua.
LLOC I DATA LÍMIT DE LLIURAMENT:
CONSERGERIA FINS AL 9 D'ABRIL

BASES premi
“Martí Franquès”
1. Els treballs seran de tipus teòric o
experimental i poden consistir en
experiències o qualsevol altra iniciativa
que posi de manifest la creativitat
científica o tècnica i l’esperit
investigador en qualsevol dels àmbits
del coneixement.
2. La presentació constarà d’una
memòria que no superi les 20 pàgines,
en fulls DIN A4, a doble espai; es podrà
complementar amb els dispositius
experimentals objecte del treball i els
documents gràfics que es considerin
necessaris.
També es lliurarà digitalment.
DATA LÍMIT DE LLIURAMENT: 9 D'ABRIL

BASES Concurs
de fotografia
1. Cada alumne podrà participar amb un
màxim de tres obres de tema lliure. A
aquest efecte es considerarà també
com una obra sola la sèrie d’un màxim
de 4 fotografies, presentada com a
col·lecció, i amb un lligam temàtic o
expressiu evident.
2. Les fotografies, en blanc i negre o
en color, tindran un format mínim de
18x24 i màxim de 24x36. Les
fotografies hauran d’anar muntades
sobre una cartolina blanca de 30x40.
3. S'haurà d'entregar el treball amb un
lema i la identificació de l'obra a un sobre
tancat.

BASES Concurs de DIBUIX,
PINTURA i ESCULTURA

1.Cada alumne podrà participar amb un
màxim de tres obres (una per dibuix, una
per pintura i una per escultura) de tema
lliure.
2. PINTURA: el format mínim serà d’A3 i
el màxim d’A2.
ESCULTURA: les dimensions escultòriques
màximes seran de 50x50x50cm.
3. DIBUIX: es pot utilitzar qualsevol
tècnica i se'n pot combinar més d’una.
El suport és lliure
ESCULTURA: es pot usar qualsevol
material.
4. Es valorarà l’originalitat, composició i
l’ús correcte de la tècnica escollida.

DATA LÍMIT DE LLIURAMENT: 12 D’ABRIL

BASES Concurs
PRODUCCIONS AUDIOVISUALS
1. La temàtica és lliure. Es pot
presentar qualsevol producció que
combini imatge i so, com vídeos,
animacions,
presentacions,
espots,
pàgines web, etc.
2.Es valorarà l’originalitat de la
proposta, la integració d’imatge i so, la
qualitat estètica, l’ús correcte del
llenguatge audiovisual i la coherència
dels continguts.
3. Formats admesos: AVI DV, MPEG1 i
MPEG2 per al vídeo i les animacions.
DATA LÍMIT DE LLIURAMENT: 12 D’ABRIL

5. Les obres participants podran ser
exposades al centre durant els dies
posteriors a Sant Jordi.
6. Al dors de cada cartolina o sota la
base de l’escultura constarà únicament
el títol o lema de cada obra. Aquest
mateix títol o lema figurarà escirt a
l’exterior d’un sobre tancat; dins
d’aquest sobre tancat hi haurà un full
on constarà el nom i cognoms de
l’autor/a, el curs i grup i el títol o lema
de l’obra.
DATA LÍMIT DE LLIURAMENT: 12 D’ABRIL

Hi haurà categoria ESO i
categoria Batxillerat

BASES concurs“Josep
Estalella”
BASES Concurs de
FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
1.Cada alumne podrà participar amb un
màxim de tres fotografies, on hi hagi un
tema matemàtic exposat.
2. Les fotografies han de ser fetes pels
participants.
No
es
poden
fer
fotomuntatges. Cal que les fotos siguin
originals.

1. 3r d'ESO: Entrevista amb un científic.
El treball consistirà en una entrevista
a un/a científic/a, viu o mort.
El treball ha de tenir un mínim de 4
pàgines i un màxim de 6, en fulls DIN A4,
a simple espai. S’hi pot incloure
qualsevol tipus d’imatge.
2. 4t d'ESO: Apadrina un element.
DATA LÍMIT DE LLIURAMENT: 9 D'ABRIL

3. Cada foto haurà de dur un títol que
faci referència, d’alguna manera, al
contingut matemàtic de l’obra, amb
gràcia i originalitat.
DATA LÍMIT DE LLIURAMENT: 9 D'ABRIL

BASES Concurs de MÚSICA
1. Cada grup o solista podrà participar amb un màxim de dues obres.
2. Les obres modernes poden ser de nova creació.
3. Es valorarà la creació, la tècnica instrumental, l’expressió i la capacitat de
comunicar.
CAL PRESENTAR LA PEÇA QUE ES PORTA A CONCURS. Audició: dia 12 d’abril a l’hora
del pati a l’aula de música

