
 

 

 

CERTAMEN LITERARI DE SANT JORDI 2021 

 

 

 

 

PRESENTA’T AL CERTAMEN! 
 

MIRA’T LES BASES I CONSULTA 
EL PROFESSORAT DE LLENGUA 

 

 

  



 

 

BASES DEL CERTAMEN LITERARI DE SANT JORDI 2021  

 
L’Institut Maria Canela convoca el Certamen Literari de  

Sant Jordi 2021 amb les següents 

 
BASES 

 
 • Els textos han de ser originals i en llengua catalana, castellana, 

anglesa o francesa. 
 • Hi pot participar tot l’alumnat del centre (es tindrà en compte a l’hora 

d’avaluar el trimestre, pot pujar nota!!!). 
 • La temàtica dels treballs és lliure. 
 • S’estableixen dues categories: Narrativa (còmic a francès), Poesia 

(cal·ligrama, haiku, etc.) 
 • S’estableixen dos nivells: 1r cicle (1r i 2n d’ESO) i 2n cicle (3r i 4t 

d’ESO) 
 • L’extensió màxima del treballs és de dos fulls per una cara d’entre 

trenta-cinc i quaranta línies per pàgina i si feu poesia, entre 15 i 20 
versos. 

 • Els textos es presentaran mecanografiats (lletra arial 12) a doble 
espai, per duplicat i dins d’un sobre tancat. S’entrega a consergeria. 

 • A la part frontal del sobre que contingui els treballs, caldrà que hi consti 
el títol, un pseudònim, el cicle a què pertany l’alumne, la categoria i la 
llengua emprada. 

 • Dins el sobre esmentat n’hi haurà un altre de més petit tancat (plica) 
amb un full amb el nom i cognoms de l’autor. A la part frontal de la plica 
hi figurarà també el títol, un pseudònim, el cicle a què pertany l’alumne, 
la categoria i la llengua emprada 

 • S’atorgaran dos premis per cicle i llengua. 
 • El jurat estarà format per membres del professorat de diverses àrees. 
 • La data límit de lliurament dels treballs serà dimarts 13 d’abril del 

2021. 
 • Els treballs es dipositaran a la consergeria del centre. 
 • El divendres 23 d’abril es lliuraran els premis. 
 • Es rebutjaran els treballs que no s’adeqüin a les normes de presentació 

i a les bases d’aquest certamen.  
   • Els premis poden quedar deserts. 
 
 
 


