
XIX	PREMIS	SANT	JORDI	INSTITUT	RIDAURA  
Castell-Platja d’Aro 2019	

	

L’Institut	convida	tots	els	alumnes	a	participar	en	la	XIX	convocatòria	dels	Premis	Sant	Jordi,	

organitzats	amb	la	col·laboració	de	l’Associació	de	Pares	i	Mares	d’Alumnes	del	centre.	

Els	 treballs	 s’han	de	presentar	d’acord	amb	 les	 instruccions	de	cada	departament.	 La	data	

màxima	 de	 lliurament	 dels	 treballs	 és	 el	 5	 d’abril,	 divendres.	 Les	 obres	 es	 recolliran	 a	

consergeria.	

LLENGUA	I	LITERATURA	CATALANA	

1. Cada	concursant	pot	presentar	un	màxim	de	dos	originals.	L’extensió	màxima	serà	de	

2	folis	en	prosa.		

2. Les	obres	s’hauran	de	signar	amb	pseudònim.	Cal	presentar	l’original	dins	d’un	sobre,	

a	l’exterior	del	qual	s’ha	d’escriure	el	pseudònim	de	l’autor,	el	curs	a	què	pertany	,	el	

títol	de	l‘obra	i	el	tema.	Cal	posar-hi	un	altre	sobre	petit,	tancat,	que	contingui	un	full	

amb	les	dades	de	l’autor.	A	l’exterior	d’aquest	sobre	petit,	també	hi	ha	de	constar	el	

pseudònim,	curs	i	títol.	

3. S’estableixen	tres	categories:		

1. 1r	ESO	i	2n	ESO	

2. 3r	ESO	i	4t	ESO		

3. Batxillerat.	

4. Narració	breu.	Tema:		“De	l’any	de	la	picor”	

	

LLENGUA	I	LITERATURA	CASTELLANA	

1. Cada	concursant	pot	presentar	un	màxim	d’un	original	per	modalitat.	

2. Les	modalitats	són		PROSA	i	POESIA.	

3. Quant	a	la	prosa	i/o	la	poesia:		

- L’extensió	màxima	serà	de	2	folis	en	prosa	o	50	versos	en	l’especialitat	de	poesia.	

- Tema	per	a	ambues	modalitats:	Bendita	locura.	

4. Les	obres	s’hauran	de	signar	amb	pseudònim.	Cal	presentar	l’original	dins	d’un	sobre,	

a	l’exterior	del	qual	s’ha	d’escriure	el	pseudònim	de	l’autor,	el	curs	a	què	pertany,	el	

títol	de	l‘obra	i	el	tema.	Cal	posar-hi	un	altre	sobre	petit,	tancat,	que	contingui	un	full	



amb	les	dades	de	l’autor.	A	l’exterior	d’aquest	sobre	petit,	també	hi	ha	de	constar	el	

pseudònim,	curs	i	títol.	

5. S’estableixen	tres	nivells:	alumnes	de	1r	ESO	 i	2n	ESO,	alumnes	de	3r	ESO	 i	4t	ESO,	

alumnes	de	batxillerat.	

6. Categories:	

	 1.		A	1r	i	2n	d´ESO:	Prosa	o	poesia.		

2.	A	3r	i	4t		d´ESO:	Prosa	o	poesia.		

3.	A	Batxillerat:	Prosa	o	poesia.		

	

LLENGUA	ANGLESA		

1. Cada	concursant	pot	presentar	un	màxim	d’un	original.	

2. Les	obres	s’hauran	de	signar	amb	pseudònim.	Cal	presentar	l’original	dins	d’un	sobre,	

a	l’exterior	del	qual	s’ha	d’escriure	el	pseudònim	de	l’autor,	el	curs	a	què	pertany	i	el	

títol	de	l‘obra.	

3. S’estableixen	tres	categories:		

1. 	1r	d’ESO	i	2n	d’ESO.	

2. 3r	ESO	i	4t	ESO.	

3. Batxillerat.	

El	tema	:	A	trip	to	Ireland.		

Extensió	màxima:	200	paraules.	Escrit	a	mà.		 	

*El	 premi	 pot	 quedar	 desert	 en	 el	 cas	 que	 no	 hi	 hagi	 cap	 proposta	 que	 tingui	 la	 mínima	
qualitat	requerida.	

	

LLENGUA	FRANCESA	

1. Cada	concursant	pot	presentar	un	màxim	de	dos	originals.	

2. Les	obres	s’hauran	de	signar	amb	pseudònim.	Cal	presentar	l’original	dins	d’un	sobre,	

a	l’exterior	del	qual	s’ha	d’escriure	el	pseudònim	de	l’autor,	el	curs	a	què	pertany	i	el	

títol	de	l‘obra.		

3. S’estableixen	tres	nivells:	1r	i	2n	d’ESO,	3r	i	4t	d’ESO	i	batxillerat.	

4. El	tema	és:				

Les	calligrammes.	“Les	célébrités	francophones”	per	1r	i	2n	d’ESO	



Prose	ou	Poésie.	“Les	réseaux	sociaux	”			“	Les	produits	bio	“per	3r	i	4t	d’ESO	(longueur	

une	page)	

Prose	ou	Poésie	per	a	batxillerat	(	Deux	pages)	

• Rédiger	 un	 texte	 en	 prose	 	dont	 les	 mots	 proposés	 soient	 inclus:	

colonisation,	 lumière,	 amour,	 métisse,	 parfum,	 escroquerie,	 mensonge,	

complicité,	jalousie.	

• Imaginer	une	nouvelle	de	deux	pages	proposant	une	 suite	à	 l'un	des	deux	

sujets	proposés	: 

SUJET	1: 

Tu	 sais,	 je	 dois	 t’avouer	 quelque	 chose.	 Depuis	 quelque	 temps je	 n’arrive	 pas	 à	

m’endormir.	 Tous	 les	 soirs,	 nuit	 après	 nuit,	 me reviennent	 les	 images	 de	 mon	

enfance.	 Le	 jour	 où,	 à	 table,	 mes parents	 me	 parlent	 d’eux,	 me	 disent	 de	 faire	

attention,	qu’ils	ne sont	pas	comme	nous. 

Un	 autre	 jour	 encore	 je	me	 souviens	 de	ma	 grand-mère	me	 tirant par	 le	 bras,	me	

rapprochant	d’elle	comme	pour	me	protéger	de ces	passants	que	 je	ne	connaissais	

pas.	Sans	dire	un	mot	elle	avait inscrit	en	moi	une	certaine	peur	que	je	ne	comprenais	

pas. Je	te	dis	tout	cela	parce	que	j’ai	un	peu	honte	de	ne	pas	pouvoir m’échapper	de	

mon	enfance,	d’être	prisonnier	de	sentiments	inavouables. 

J’aimerais	 que	 tu	me	 comprennes	 et	 que	 tu	m’aides	 à	 dépasser	 ces émotions	 qui	

n’ont	pas	de	sens. 

J’aimerais	que	tu	m’aides	à	grandir.	(…) 

SUJET	2	: 

—	Viens,	il	faut	qu’on	s’en	aille 

—	Déjà	?	Je	suis	fatiguée. 

—	Il	faut	qu’on	y	aille,	qu’on	s’éloigne. 

—	Oui,	mais	Papa,	Maman,	où	sont-ils? 

—	Je	ne	sais	pas.	Ils	m’ont	juste	dit	qu’il	fallait	partir,	loin,	très loin.	Que	c’était	trop	

dangereux	de	rester	 là.	Tout	 le	monde	est	en train	de	partir.	 Il	 faut	qu’on	les	suive.	 Ils	

disent	tous	qu’arrivés	à	la frontière	ce	sera	mieux.	J’ai	promis	à	Papa	qu’il	ne	t’arrivera	

rien, que	je	prendrai	soin	de	toi.	Je	sais	que	c’est	dur	mais	nous	devons être	courageux. 

—	Qui	sont	tous	ces	gens	qu’on	suit? 

—	Je	ne	sais	pas,	je	sais	seulement	qu’ils	fuient,	comme	nous. (…) 



EDUCACIÓ	VISUAL	I	PLÀSTICA	

	

Els	 departaments	 de	 dibuix	 i	 matemàtiques	 organitzen	 el	 III	 concurs	 de	 fotografia	

matemàtica,	l´objectiu	del	qual	és	fer	veure	a	l´alumnat	que		les	matemàtiques	són	presents	

en	la	realitat	que	ens	envolta.	

La	 mateixa	 naturalesa	 i	 les	 obres	 humanes,	 com	 l´arquitectura,	 urbanisme,	 enginyeria,	

disseny…	contenen	un	extens	mostrari		de	formes,	conceptes	i	continguts	matemàtics.	

Descobrir,	 mirar,	 contemplar	 i	 fotografiar	 constitueixen	 per	 si	 mateixes	 una	 activitat	

intel·lectual,	creativa	i	engrescadora	que	volem	fomentar.	

1. Hi	podran	participar	tots	els	alumnes	matriculats	al	centre.	

2. Hi	haurà	3	categories:	1r	cicle	d´ESO:	1r	i	2n	

																																								2n	cicle	d´ESO:	3r	i	4t	

																																									Batxillerat:	1r	i	2n	

3. La	data	límit	d´entrega	serà	el	5	d´abril	de	2019.	

4. Les	fotografies	han	d´estar	fetes	pels	participants.	

5. Cada	participant	pot	presentar	fins	a	3	fotografies.	

6. No	es	poden	fer	fotomuntatges,	cal	que	les	fotos	siguin	originals.	

7. Les	 fotografies	 seran	 arxius	 d´extensió	 .jpg	 amb	 la	 següent	 estructura:	

nom_cognom_curs_	titolfotografia.jpg		

(	exemple:	miquel_pla_3C_parabolesdivertides.jpg)		

8. Tema:	relació	entre	el	nostre	entorn	i	les	matemàtiques.	

9. Cada	 fotografia	 haurà	 de	 dur	 un	 títol	 que	 faci	 referencia,	 d´alguna	 manera,	 al	

contingut	matemàtic	de	l´obra,	amb	gràcia	i	originalitat.	

10. La	 presentació	 de	 les	 fotografies	 es	 realitzarà	 al	 drive	 de	 la	 classe,	 a	 la	 carpeta	

IMATGIMÀTICA.	



11. El	 no	 compliment	 de	 les	 	 indicacions	 especificades	 a	 les	 bases	 comportarà	 la	

desqualificació.	

12. El	 veredicte	 del	 jurat	 es	 publicarà	 el	 23	 d´abril	 al	 gimnàs	 de	 l´Institut.	 L´acte	 de	

lliurament	de	premis	serà	públic	i	es	mostraran	les	fotografies	premiades.	

13. El	jurat	es	reserva	el	dret	d´interpretació	de	les	Bases	del	present	concurs	i	de	la	seva	

resolució	en	els	casos	no	previstos.	

14. Les	fotografies	seleccionades	podran	ser	exposades	al	web,	instagram	o	en	el	mateix	

Institut	i	passaran	a	ser	propietat	del	centre,	reservant-se´n	el	dret	de	reproducció.		

15. Premis:	Hi	haurà	un	únic	premi	per	categoria.	

16. L´organització	 garanteix	 el	 correcte	 tractament	 de	 les	 dades	 d´acord	 amb	 la	 Llei	

Orgànica	15/1999	de	Protecció	de	Dades	de	Caràcter	Personal.(	LOPD	)	

17. L´enviament	de	les	fotografies	suposa	la	total	acceptació	d´aquestes	Bases.		

	

	

	

RECORDING	FFF	

És	 un	 festival	 que	 té	 com	 a	 objectiu	 promoure	 el	 curtmetratge	 com	 a	 mitjà	 d’expressió	
audiovisual,	contribuint	així	al	seu	reconeixement	i	difusió.	

	

Modalitat	1.	Premi	al	Millor	Guió.	

Modalitat	2.	Premi	a	la	Millor	Producció	Audiovisual	

Modalitat	 3.	 Premi	 al	 Vídeo	més	 Innovador	 en	 el	 contingut	 i	 plantejament	 de	 la	 temàtica	

proposta.	

	

	



Termini	de	presentació	

Aquest	concurs	es	convocarà	anualment	i	el	termini	per	presentar	les	obres	és	el	5	d´abril	de	

2019.	

Cada	 realitzador	podrà	presentar,	 ja	 sigui	 en	 la	mateixa	 secció	o	en	 seccions	diferents,	un	

màxim	de	tres	obres.	

	

Format	

El	format	d´entrega	serà	l´.mp4.	

-	 Per	 a	 totes	 les	 seccions	 s’admetran	 a	 concurs	 curtmetratges	 de	 ficció	 o	 documentals	

realitzats	en	qualsevol	 format	audiovisual	 sempre	que	el	 format	 final	 sigui	digital,	 inclosos	

vídeos	 enregistrats	 amb	 terminals	 mòbils.	 També	 s’admetran	 obres	 que	 incloguin	 algun	

component	d’animació.	

-	Els	participants	garanteixen	que	són	els	autors	originals	de	les	obres	que	presenten.	En	el	

cas	que	aquestes	obres	continguin	material	de	tercers	(fonogràfic,	audiovisual,	 literari	o	de	

qualsevol	 altre	 tipus),	 els	 participants	 garanteixen	 haver	 obtingut	 l’autorització	 d’aquests	

tercers	titulars	de	drets	per	a	

la	seva	inclusió	en	les	obres	presentades.	

-	Les	obres	s’han	d’haver	realitzat	després	d’una	determinada	data,	la	qual	es	concretarà	per	

a	cada	nova	edició.	

-	L’idioma	de	les	pel·lícules	ha	de	ser	el	català	o	bé	qualsevol	altre	idioma,	amb	subtítols	en	

català.	

Per	optar	als	respectius	premis,	els	realitzadors	han	de	ser	alumnes	de	l´Institut	Ridaura.		

-	 No	 seran	 seleccionades	 les	 obres	 que	 no	 tinguin	 la	 qualitat	 tècnica	 necessària	 per	 a	 un	

correcte	visionat	en	el	procés	de	selecció.	

	

Presentació	de	les	obres	

Per	 a	 la	 presentació	 de	 la	 candidatura,	 els	 realitzadors,	 productors	 o	 distribuïdors	 de	 les	

obres	poden	enviar	els	treballs	

de	les	següents	maneres:	

• 	Enviar-la	per	we	transfer	al	correu	d´spotridaura:	spotridaura@gmail.com			

• Compartir-la	al	drive	d´spotridaura:	spotridaura@gmail.com			

(	no	entregar-la	al	drive	de	la	classe!	)	



Les	 obres	 no	 premiades	 quedaran	 igualment	 en	 possessió	 de	 l’organització	 	 i	 podran	

participar	 a	 altres	 projeccions	 coorganitzades	 per	 l´Institut	 durant	 l’any	 següent	 de	 cada	

edició.	

Un	cop	inscrita	i	seleccionada,	l’obra	no	es	podrà	retirar	de	la	programació	per	cap	motiu.	

	

El	jurat	

Estarà	 format	per	cinc	membres,	dos	professionals	del	 sector	audiovisual,	un	representant	

de	l´AMPA	i	dos	membres	de	la	direcció	del	centre.	La	decisió	del	jurat	és	inapel·lable.	

	

Premis	

Queda	 a	 disposició	 del	 jurat	 la	 possibilitat	 de	 declarar	 algun	 premi	 desert,	 així	 com	 la	

d’atorgar	alguna	menció	honorífica	o	un	ex-aequo,	si	ho	considera	necessari.	

	

Lliurament	de	premis	

L’organització	 notificarà	 les	 decisions	 als	 guanyadors	 la	 diada	 de	 Sant	 Jordi,	 a	 la	 sala	

polivalent	de	l´Institut	

El	lliurament	de	premis	es	farà	aquest	mateix	dia,	amb	la	presència	dels	membres	del	jurat,	

el	públic	i	els	guardonats,	i	amb	la	projecció	posterior	de	les	obres	premiades.	

	

Drets	de	propietat	intel·lectual	

Els	participants	cedeixen	a	 l’organització	els	drets	de	reproducció	 i	comunicació	pública	de	

les	obres	seleccionades.	Les	mencionades	cessions	de	drets	i	autoritzacions	ho	són	de	forma	

no	exclusiva,	pel	territori	de	l’Estat	Espanyol	i	sense	limitació	temporal.	

Drets	d’imatge	

Els	 participants	 garanteixen	 haver	 obtingut	 les	 autoritzacions	 necessàries	 de	 les	 persones	

que	puguin	aparèixer	a	les	obres	que	presenten	pel	que	fa	als	seus	drets	d’imatge	i	intimitat.	

	

EXCLUSIVAMENT	en	relació	amb	aquest	concurs.	En	cap	cas	aquesta	autorització	donarà	dret	

als	 participants	 a	 rebre	 cap	 remuneració.	 Informació	 bàsica	 sobre	 protecció	 de	 dades	

Reglament	 (UE)	 2016/679	 del	 parlament	 europeu	 i	 del	 consell	 del	 27	 d’abril	 del	 2016	

relatiu	a	la	protecció	de	les	persones	físiques	pel	que	fa	al	tractament	de	dades	personals	

i	a	la	lliure	circulació	d’aquestes	dades.	



Legitimació:	La	base	legal	pel	tractament	és	el	teu	consentiment	atorgat	amb	l’acceptació	de	

les	bases	legals	del	concurs	i	la	teva	inscripció.	

Destinataris	de	les	dades:	Tret	d’obligació	legal	les	teves	dades	no	es	comunicaran	a	tercers.	

En	 cas	 que	 el	 participant	 no	 compleixi	 amb	 les	 condicions	 establertes	 en	 aquestes	 bases,	

l’organització	es	reserva	el	dret	de	cancel·lar	la	seva	participació	en	el	concurs.	

L´Institut	Ridaura	no	es	responsabilitza	de	les	incidències	tècniques	derivades	de	l’ús	de	les	

plataformes	 utilitzades	 per	 la	 comunicació	 i	 difusió	 de	 les	 obres,	 ni	 dels	 termes	 ni	 les	

condicions	legals	que	l’usuari	hagi	d’acceptar	en	accedir-hi.	

El	 comitè	 organitzador	 pot	 resoldre	 qualsevol	 qüestió	 no	 prevista	 en	 les	 bases.	 Les	 seves	

decisions	 seran	 inapel·lables.	 Per	 a	 qualsevol	 dubte	 us	 podeu	 dirigir	 a	

spotridaura@gmail.com	

	

POLÍTICA	DE	PROTECCIÓ	DE	DADES	

Reglament	general	de	protecció	de	dades,	Reglament	(UE)2016/679	del	parlament	europeu	i	

del	consell	del	27	d’abril	del	2016	relatiu	a	la	protecció	de	les	persones	físiques	pel	que	fa	al	

tractament	de	dades	personals	i	a	la	lliure	circulació	d’aquestes	

dades.	

	

EDUCACIÓ	FÍSICA	

Es	 lliuraran	els	premis	als	guanyadors	de	 la	“milla”	 	realitzada	el	mateix	dia	de	St.	 Jordi.	Es	

lliuraran	 també	els	 premis	 als	 guanyadors	 de	 les	 finals	 del	 torneig	de	 futbol	 realitzades	 el	

divendres	5	d’abril.		

MÚSICA	I	DANSA	

Es	lliuraran	premis	a	tots	els	intèrprets	d'actuacions	musicals	i	de	dansa	que	participin	dins	

els	actes	de	Sant	Jordi.	

	 	



CIÈNCIES	EXPERIMENTALS	

Amb	 motiu	 de	 l’Any	 Internacional	 de	 la	 Taula	 Periòdica	 dels	 Elements	 Químics	 2019,	 el	
Departament	d’Experimentals	convoca	un	concurs	de	vídeos	amb	el	lema:	

TiC	TaC	AcCIO	
Bases:	

• Es	pot	participar	de	forma	individual	o	en	grup.	
• Es	pot	enviar	un	màxim	de	dos	vídeos	de	durada	màxima	de	2	minuts	per	participant,	

que	podran	optar	a	premis	de	diferents	categories.	
• Es	 valoraran	 la	 qualitat	 i	 l’adequació	 dels	 continguts,	 així	 com	 la	 creativitat	 i	

l’originalitat	de	les	produccions.	
• L’idioma	dels	vídeos	és	el	català.	En	cas	contrari,	cal	que	estigui	subtitulat	en	català.	
• Límit	d’entrega:	5	d’abril	
• Els	vídeos	s’han	d’enviar	per	WeTransfer	a	jmfabrellas@gmail.com	

Categories:	

• Millor	vídeo	de	comèdia	química	
• Millor	vídeo	dramàtic	químic	
• Millors	efectes	especials	

	


