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ARTS A LA VALIRA – CONCURS SANT JORDI 2016
BASES CONCURS LITERARI
-

-

MODALITAT NARRATIVA- El text narratiu ha de tenir una extensió entre una i
dues pàgines, lletra Arial 12, mida 12.
MODALITAT POESIA- El text poètic ha de tenir una extensió mínima de 8
versos, lletra Arial, mida 12
Els textos han de respondre a la temàtica següent: les expressions artístiques
(literatura, pintura, escultura, música, cinema...), els llegums
(Any
internacional dels llegums), les faules (Any Llull) i les experiències personals.
Només es pot presentar un text per alumne/a de cada modalitat.
Els treballs són individuals.
Es pot fer en català, en castellà o en anglès.
Tots els textos presentats han de ser inèdits, es descartaran tots els treballs
que no siguin creacions pròpies de l’alumnat.

BASES CONCURS ARTÍSTIC
-

Cal confeccionar un punt de llibre, d’una sola cara, que tingui les dimensions
següents: 21 cm d’alt x 5 cm d’ample.
La temàtica del dibuix ha de ser la diada de Sant Jordi (drac, rosa, llibre, etc.)
Es pot fer tant en color com en blanc i negre.
Podeu utilitzar qualsevol tècnica pictòrica menys el collage.
Es valorarà positivament l’ús de les tècniques apreses a l’assignatura
d’Educació Visual i Plàstica.

Tant el text narratiu com el poema s’han d’enviar per correu electrònic a la
consergeria del centre (aarandalavalira@gmail.com) amb un pseudònim i s’ha de
portar a consergeria un sobre amb el pseudònim a fora i les dades personals a dintre.
El punt de llibre ha de tenir el nom al darrere i cal lliurar-lo a consergeria.
El termini màxim de lliurament dels treballs és el divendres 11 de març. No
s’acceptaran treballs fora de termini.
El lliurament dels premis artístics es farà el dia 22 d’abril, dia de celebració de la
festivitat de Sant Jordi .

1

