
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartell guanyador del concurs de cartells de Sant Jordi realitzat per 
l’alumna Kheslhy Isla de 4t ESO B a la matèria d’Informàtica de 4t d’ESO. 

 

Concursos i premis de Sant Jordi 

Jocs Florals 

Concurs filosòfic 

Concurs de relat històric 

Concurs artístic musical 

Concurs de fotografia matemàtica 

Concurs cartell de Sant Jordi 



 
L'institut Poeta Maragall convoca, com cada any, els concursos i premis de Sant Jordi. 

Bases generals per totes les matèries: 

• Els treballs han de ser individuals, de creació pròpia i de tema lliure. 

• Les categories establertes són les següents: 

• Primer i segon d'ESO. 

• Tercer i quart d'ESO. 

• Primer i segon de batxillerat. 

Cada categoria tindrà un primer premi i un accèssit. ( En el cas de Francès, hi haurà només un primer 

premi de cada categoria. ) 

• Els treballs literaris,històrics i filosòfics presentats han de tenir les característiques següents: 

• Els treballs han de ser escrits a doble espai. 

• L'extensió no pot ser superior als tres fulls, amb 25 línies cada full. 

• Tipus de lletra: Arial 12. 

• Els treballs s’han de fer arribar mitjançant el sistema i el termini que indiqui el departament que 

organitza el concurs (en la majoria dels casos el professorat de les matèries implicades ha 

informat directament a l’alumnat al qual imparteix classe) 

 

Bases específiques del concurs literari: 

• Es poden presentar tant per a la modalitat de prosa com de poesia. 

• Els treballs poden presentar-se en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa o 

llengua francesa. 

• El termini per presentar els treballs en llengua anglesa i llengua francesa és fins el dia 9 

d’abril 

• Els treballs en llengua castellana seran recollits pel professorat del departament de cada nivell 

fins al divendres, 9 d´abril, segons la consigna "Un Sant Jordi diferent" (des de perspectiva de 

gènere, animalista o qualsevol punt de vista innovador). Poden ser relats, microrelats o poemes.  

Bases específiques del concurs Filosòfic: 

Des del Seminari de Filosofia es proposen les categories següents: 

• Dissertació filosòfica a partir de la pregunta: “Hi ha lloc per a l’heroisme en el món actual?" 

• Fotografia filosòfica a partir de la cita d’un/a filòsof/a. La fotografia s’ha de presentar en PDF o 

JPG i la cita en el correu electrònic o editada en la fotografia. 

• S’hi poden presentar alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat. 

 

 

 

 



Bases específiques del concurs de Relats Històrics: 

1. Els relats  han de ser individuals, de creació pròpia i de contingut propi de la ficció històrica. 

2. En modalitat de prosa. 

3. Els treballs poden presentar-se en llengua catalana o llengua castellana 

4. Els treballs presentats han de tenir les característiques següents: 

• Escrits en un full blanc i de format DIN A4 

• Escrits a ordinador per una sola cara i a doble espai 

• L'extensió no pot ser superior als cinc fulls, amb 25 línies cada full. No s'inclou la portada.  

• Tipus de lletra: Arial  12. 

• Cal presentar l'obra original. 

• L'obra anirà signada amb el pseudònim triat. 

5. L'obra cal presentar-la dins un sobre gran on s'escriurà: el pseudònim, premi de relats històrics i 

la categoria (1r-2n, 3r-4t o batxillerat). 

6. Dins d'aquest sobre gran es posarà, junt amb l'escrit presentat, un sobre petit tancat a l'interior 

del qual constarà el nom i cognoms de l'alumne/a i el seu curs. 

7. Els treballs es podran presentar fins al dijous 15 d'abril. Es lliuraran als professors i professora  

del departament de ciències socials. 

 

Bases específiques del concurs Artístic Musical: 

• 1r i 2n d'ESO: Presentar una cançó utilitzant una base ja existent de qualsevol cançó de 

karaoke. A aquest karaoke s'hi ha d’escriure una nova lletra. Caldrà gravar amb el mòbil o 

ordinador la nova lletra amb el karaoke ja existent.  

Lliurament: Cal enviar un correu amb l'àudio adjunt en format MP3 o MP, la lletra en format PDF 

amb el nou títol de la cançó i indicar quina cançó de karaoke s'ha utilitzat.  Adreça on cal enviar-

ho: marcampmajo@institutmaragall.cat  

Termini: 11 d'abril de 2021 

 

• 3r i 4t d’ESO: Composar una cançó. La lletra i la música.  

Lliurament: Cal enviar un correu amb l'àudio adjunt en format MP3 o MP4, la lletra en format 

PDF i, a ser possible, la partitura de la melodia a la següent 

adreça: marcampmajo@institutmaragall.cat 

Termini: 11 d'abril de 2021 

 

• Batxillerat: Composar una cançó. La lletra i la música.  

Lliurament: Cal enviar un correu amb l'àudio adjunt en format MP3 o MP4, la lletra en format 

PDF i, a ser possible, la partitura de la melodia a la següent 

adreça: marcampmajo@institutmaragall.cat 

Termini: 11 d'abril de 2021 
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Bases específiques del concurs de Fotografia Matemàtica: 

• La fotografia ha de ser feta per l’alumne. 

• Cal que la foto sigui original, no es poden fer ni edicions ni fotomuntatges. 

• La fotografia ha de tenir un títol que faci referència al seu contingut matemàtic. 

• Els alumnes han d enviar la foto/títol al seu professor de matemàtiques de la manera que ell ho 

digui  i abans del 15 abril. 

 

Bases específiques del concurs de Cartells de Sant Jordi: 

• Els treballs presentats són els realitzats a la matèria d’Informàtica de 4t d’ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartell guanyador del concurs de cartells de Sant Jordi realitzat per l’alumna Katherine Fitzpatrick de 4t ESO C 
a la matèria d’Informàtica de 4t d’ESO. 

 


