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BASES  - CURS  2019-2020 

I   Es convoca el concurs literari adreçat a tot l’alumnat de l’Institut Montserrat Roig, 

amb motiu de la Diada de Sant Jordi. 

II   Hi haurà quatre categories i dos premis per categoria: 

A. Alumnes de primer i segon d’ESO. 

B. Alumnes de tercer i quart d’ESO. 

C. Alumnes de Batxillerat. 

D. Professors i personal del PAS de l’institut. 

III  Els treballs han de ser inèdits i originals, mecanografiats a doble espai, en document 

informàtic, escrits per una sola cara, i només un full per poesia i entre un i tres 

fulls per narrativa. El booktràiler d’una obra literària ha de durar 

aproximadament 2 minuts.  

IV   Els concursants hauran d’enviar llurs treballs (indicant amb quin pseudònim es 

presenten) per correu electrònic al professorat de Llengua Catalana, Llengua 

Castellana i Llengües Estrangeres abans del 19 d’abril del 2020. El booktràiler 

ha de penjar-se al google drive i enviar l’enllaç al professor de la matèria. 

 

V   Hi haurà sis modalitats: 

A. Prosa (narració curta, conte) 

B. Poesia 

C. Còmic 

D. Poesia recitada 

E. Booktràiler d’una obra literària 

F. Bookfacefriday d’una obra literària 
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VI   Els treballs han de presentar-se en llengua catalana, castellana, anglesa o 

francesa. 

VII   En totes les modalitats el tema serà lliure. 

VIII  Els premis podran declarar-se deserts. 

 

 

El pseudònim corresponent als guanyadors i els treballs premiats es 
faran públics el dia 23 d’abril de 2020 a través de la pàgina web de 
l’institut i del seu perfil d’Instagram. 

 

PREMIS 

Tots els participants poden pujar la nota de català, castellà i llengües 
estrangeres del tercer trimestre fins a 0’5 punt, segons la qualitat 
del seu escrit. 

A més, els guanyadors obtindran de regal: 

Primer premi 

Una entrada al cinema de Sant Andreu de la Barca, un  llibre i un 
esmorzar. 

 

Segon premi 

Un llibre i un esmorzar. 

 

Esperem els vostres relats, contes, poemes, 
còmics, booktràilers i bookfacefridays. 

Ànims, joves creadors! 
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