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BASES I PREMI LITERARI ROSETA  

“LA DANSA”  

Descripció 

 Els alumnes han d’escriure un relat, segons s’indica a l’apartat temàtica / tipologia 
textual. L’extensió màxima ha de ser de dues cares (no davant i darrere) com a màxim, i pot 
estar escrit a mà o a ordinador: 

- A mà: Amb les línies rectes, s’haurà de fer servir pauta, i amb espai de 2 cm en tots els 
marges del full. EXTENSIÓ: MÀXIM 2 CARES.   

- A ordinador: Arial núm. 12, 1,5 interlineat, espai de 2 cm en tots els marges del full. 
EXTENSIÓ: MÀXIM DUES CARES. 

- Títol: A la part superior del full i centrat.  

- Signatura: El relat haurà d’anar signat amb un pseudònim. 

- Temàtica / Tipologia textual: Relat, conte, poesia, cal·ligrama, etc. del gènere que 
preferiu (misteri, aventures, amor, ciència-ficció...) relacionat amb la temàtica “La 
dansa”. Pot fer referència a la figura de la Roseta Mauri, però també pot estar 
relacionat amb qualsevol tipus de dansa o ball (hip hop, clàssic, rap, etc.). 

- Idioma: Anglès, català o castellà. Durant l’elaboració dels textos, es podrà demanar 
ajuda als professors del nivell ( ja que aquests no formaran part del jurat).  

Entrega 

- S’haurà d’entregar un text original dins d’un sobre gran DIN-A4. 

- A l’exterior del sobre gran hi haurà escrit el pseudònim amb què l’alumne/a haurà 
signat el seu text.  

- A l’interior del sobre gran, tal i com hem dit, hi haurà els treballs creats i també una 
plica1 o sobre petit tancat. Aquesta plica o sobre haurà de portar escrit el pseudònim a 
la part de fora i, al seu interior, hi haurà d’haver un full on s’indiquin les següents dades: 

● Nom i cognoms:  p.ex. Jacint Verdaguer 

● Curs i grup: p.ex.1r ESO A 

● Tutor/a: p.ex.Professor/a Marcel Proust 

- Data d’entrega: Dimecres 5 d’abril, a les 12h del matí a la sala de professors.  

Premi 

- La setmana del 23 d´abril s’entregaran els premis (encara per determinar premi i dia 
d’entrega). Es farà entrega al segon classificat i al guanyador de cada cicle: 1r i 2n 
ESO (1r cicle), 3r i 4t d’ESO (2n cicle) i Batxillerat.  

 

Acceptació de treballs 

- Tots aquells treballs que no compleixin les normes descrites seran desqualificats pel 
concurs.  

EL JURAT SERÀ MOLT ESTRICTE EN QÜESTIÓ DE PRESENTACIÓ DELS 
TREBALLS PER TAL DE QUÈ NO ES PRODUEIXIN IRREGULARITATS. 

                                                           
1 plica.  (Del lat. plica). 1 f. [DR] [LC] Sobre clos i segellat on hi ha un document o un escrit que no ha de llegir-se 
o publicar-se fins a una data o una ocasió determinada.  


