
BASES DEL CERTAMEN LITERARI I ARTÍSTIC 
SANT JORDI 

Torre Roja 2018 – 2019 
 
L’institut  Torre Roja de Viladecans convoca el Certamen Literari i Artístic Juvenil Sant Jordi per tal 
de fomentar  la creativitat dels seus estudiants. 
 
BASES 
 

1. Hi pot participar tot l’alumnat matriculat en aquest institut, les seves famílies i la resta dels 
membres de la comunitat educativa. 

 
2. Les obres hauran de ser totalment originals, inèdites i no premiades en altres certàmens 

literaris i artístics. Els treballs escrits han de ser individuals i redactats en qualsevol de les 
llengües següents: català, castellà, francès o anglès. En la modalitat de composició musical 
els treballs es poden realitzar individualment o en grups de dos o tres alumnes. 

 
 

3. Categories: 
- Categoria A: 1r ESO i 2n ESO 
- Categoria B:  3r ESO i 4t ESO 
- Categoria C: Batxillerat i Cicles Formatius 
- Categoria D:  Pares, mares i membres de la comunitat educativa.  
  
 

4. Modalitats: 
- Narrativa 
- Poesia / Cal·ligrama 
- Còmic /  Dibuix o pintura / Fotografia 
- Cartell música: El musical  
- Assaig filosòfic o literari 
-      Fotografia matemàtica 
-      Relat- Imatge (En aquesta modalitat només es poden presentar alumnes de la 

categoria C) 
 
La persona que concursi pot presentar una obra, com a màxim, per a cada modalitat. 
 

5. El tema de les obres és lliure. 
 

6. Característiques de la presentació de les obres: 
Treballs escrits

1- Totes les modalitats literàries  es presentaran impreses en format  DIN-A4 i 
també en format digital (en Word, no en PDF)   

: 

2- L’extensió de les obres serà d’un màxim de 4 fulls per a la narrativa, el 
còmic, l’assaig i el relat-imatge. I d’un màxim de 50 versos per a la poesia. 

3- Els textos s’han de presentar a ordinador i amb un espai  d’interlineat 
d’1’5. Cal entregar l’obra impresa i en format digital (enviar a 
santjordi@torreroja.cat). Al correu s’ha d’especificar el pseudònim, la 
categoria i  la modalitat en què es participa. 

mailto:santjordi@torreroja.cat�


Dibuix / Pintura / Fotografia
1- Tècnica lliure 

: 

2- Dibuix o pintura: L’obra es presentarà en DIN-A3 
3- Fotografia: imprès mínim 10x15  

Cartell musical
1- L'objectiu del cartell és seleccionar la imatge que haurà d'identificar el musical 

d’aquest curs que l’institut Torre Roja representarà el 4 de juny a  Viladecans. 

:  

2- La tècnica o l'estil són lliures. (Il·lustració, fotografia, collages, pintura, etc.) 
3- Les mides del cartell han de ser en DIN-A3 
4- En el cartell, hi ha de constar el text: 
                  “Els Aristogats” 
                  Institut Torre Roja, Escola Miquel Martí i Pol i Escola de música Big Band. 
                  4 de juny de 2019 
                  ATRIUM Viladecans 

               Relat – imatge

 

: Crear una història a partir d’una imatge. Un article a la venda no és només 
un objecte, és una experiència per al client, i aquesta experiència es pot expressar com a creació 
literària. 

5- Els cartells s'han de presentar sense signar. Al dors de suport hi ha de constar 
un pseudònim.  
 

Els originals han de lliurar-se amb pseudònim a consergeria. S’entregaran acompanyats d’un 
sobre tancat que haurà de contenir totes les dades personals de l’autor/a: nom, curs, categoria i  
modalitat. A l’exterior del sobre cal fer-hi constar el pseudònim, la categoria i modalitat en que 
participa. No s’admetran fotocòpies. 
 

7. El jurat estarà compost per tot el professorat de llengua anglesa, francesa, castellana, 
catalana, el professorat d’educació visual i plàstica, música, comerç i filosofia del centre. 

 
8. El nom dels guanyadors i les seves creacions sortiran publicats en un petit llibre preparat 

pel mateix centre. 
 

9. Termini de presentació dels treballs: començarà el 21 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 
22 de març 2019. Els departaments hauran d’informar del nom dels guanyadors/es com a 
últim dia el 3 d’abril. 

 
10. La data de lliurament dels premis serà el dia 23 d’abril de 2019 (En 3 torns).  
 

11. S’atorgarà un premi per a cada categoria. 
 

12. El simple fet de presentar-se al Certamen Literari i Artístic  Sant Jordi 2019 suposa 
l’expressa conformitat dels participants amb aquestes bases i l’acceptació íntegra de les 
resolucions del Jurat. 

 
13. Els premis poden quedar deserts en cas de no presentar uns mínims de qualitat. 

  
 

Viladecans, 17 de gener de 2019 
 Institut Torre Roja 


