
BASES DEL CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2021
ORGANITZEN EL DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I EL DEPARTAMENT DE LLENGÜES CLÀSSIQUES

S’hi poden presentar: tots els alumnes de l’INS Rocagrossa.

Funcionament: el concurs consisteix en la realització d’un Tik tok representant un dels
textos literaris proposats.

¿Com es pot representar el text? Cantant, ballant, recitant… l’objectiu és ser original.

Tema: es pot triar la totalitat o un fragment dels següents textos literaris:

1. Ramón Gómez de la Serna, Greguerías
2. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba
3. Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla
4. Catul
5. Safo
6. Lope de Vega, El congreso de ratones o Los ratones
7. Pedro Salinas, Pregunt más allá
8. Luís de Góngora, Aprended flores de mí
9. Garcilaso de la Vega, Soneto XIII “A Dafne ya los brazos le crecían”
10. Antonio Machado, Caminante no hay camino
11. Luís Cernuda, Contigo
12. Espronceda, La canción del pirata.
13. Gustavo A. Bécquer, Volverán las oscuras golondrinas
14. José, Zorrilla, Fragmento Don Juan Tenorio

Presentació: els vídeos entregats han d’estar en format de vídeo avi, mov, mp4 o mpeg-4,
wmv o mkv.
El nom de l’arxiu de vídeo ha de contenir el nom del participant i el curs.

Lliurament: s’ha d’enviar el vídeo per correu al professor/a del Departament.

Termini: el termini de presentació finalitza el 21 d’abril.

Premis: hi haurà un premi material (a decidir)

Jurat:
El jurat estarà format pels membres del Departament de Llengua castellana i literatura i
del departament de Llengües clàssiques.

Propietat de les produccions:
Els vídeos podran ser publicats parcialment o total al web i Instagram del centre.

Notes:



La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases, de manera que se’n

podran excloure aquelles produccions audiovisuals que no compleixin les condicions

establertes.

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si ho creu convenient.


