
CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2018 

INS Pau Vila  

 

Amb  motiu de la diada de Sant Jordi, els Seminaris de Llengua i Literatura Catalanes i 

Llengua i Literatura Castellanes convoquen el Certamen Literari de la Diada de Sant 

Jordi en l’edició del curs 2018-2019, al qual és convidat tot l’alumnat del centre. 

 

BASES 

S’estableixen dues modalitats, POESIA I PROSA, i les següents categories per a cada 

modalitat, a les quals es pot concórrer tant en català com en castellà: 

 1r d’ESO 

 2n d’ESO 

 3r d’ESO 

 4t d’ESO i Batxillerat 

En cada una de les categories, i en cada gènere, s’atorgarà UN SOL PREMI. 

Eventualment, es podrà considerar la possibilitat d’atorgar algun ACCÈSIT. Un mateix 

participant no podrà obtenir dos premis en cap cas. Els premis consistiran en vals per 

a llibres i un diploma commemoratiu del guardó aconseguit. 

1. Per a la modalitat de poesia l’extensió màxima serà de 40 versos, i per a la 

modalitat de prosa l’extensió màxima serà de 2 fulls (mida DIN-A4). 

2. Les obres han de ser originals i de tema lliure, presentades a ordinador (cos 12, 

interlínia 1,5 i en estil de lletra Times NR, Arial, Tahoma, Calibri o similars). No 

s’admetran escrits que continguin errors gramaticals i expressius. 

3. Els textos han de ser anònims. Per aquesta raó, es presentaran signats amb 

pseudònim i dins d’un sobre tancat. A la part exterior del sobre es farà constar: 

 Pseudònim 

 Títol de l’obra 

 Modalitat (poesia o prosa) 

 Categoria en la qual es concursa 

Dins del sobre, en un altre de més petit, es farà constar NOM, COGNOMS i CURS 

de l’alumne participant. 

4. Els textos es poden lliurar fins al dia 22 de març de 2019 a qualsevol professor 

dels Seminaris de Llengües. 

5. El jurat, format per professors de l’INS Pau Vila, podrà considerar desert qualsevol 

dels premis convocats. En cas de còpia o plagi, el treball quedarà desqualificat i 

es farà conèixer públicament. 

6. El lliurament dels premis tindrà lloc durant els actes de celebració de la festivitat 

de Sant Jordi, el dia 23 d’abril de 2019. 

A Sabadell, 18 de febrer de 2019 


