
 
 

Concurs Sant Jordi 2020 
Lema: Un Sant Jordi diferent 

Bases per participar 
L’Institut Marta Mata convoca el Concurs amb motiu del Dia de Sant Jordi que se celebra cada any 
el 23 d’abril. Aquest any ho farem des del confinament, però amb les mateixes ganes o més! 
Categories: 

● Alumnes de 1r cicle (1r i 2n d’ESO) 
● Alumnes de 2n cicle (3r i 4t d’ESO) 
● Batxillerat (1r i 2n de Batxillerat) 
● Alumnes d’Aula d’Acollida (alumnes que porten menys de 2 anys a Catalunya) 
● Famílies i professorat del nostre centre 

Obres: 
Les obres presentades tindran com a temàtica “Un Sant Jordi diferent”, amb les diferents 
interpretacions que el tema suggereix. 
Es podran presentar en les diferents llengües curriculars del centre: català, castellà, anglès o 
alemany. 

● Poesia: Es pot fer un text poètic seguint un llenguatge artístic. Pots fer ús de diferents 
elements característics del gènere com ara la rima (assonant o consonant), la poesia en 
vers (heptasíl·laba, alexandrina, vers lliure) o l’ús de figures retòriques (metàfora, 
comparació, metonímia, hipèrbole…) per explicar sentiments, sensacions o situacions 
d’una manera més artística i original. 

● Narració: Es pot fer un relat seguint l’estructura bàsica de la narrativa (inici-nus-desenllaç) 
i incloent els elements principals d’aquest gènere literari: protagonista, antagonista, 
concreció del temps en què passa la història, resolució del conflicte plantejat… 

● Article d’opinió: Es pot fer un text periodístic incloent els diferents elements del gènere 
com la tesi, els arguments, els contrarguments… per tal de donar la teva opinió sobre un 
tema.  

● Il·lustració: Es pot fer una il·lustració amb el format que es vulgui (pintura, fotografia, 
dibuixos digitalitzats…). L’objectiu és explicar un fet a través de la imatge. S’ha 
d’acompanyar la il·lustració d’un títol explicatiu per tal que el jurat pugui comprendre el 
significat i intenció de l’autor/a. 

● Microrelat: Es pot fer un conte molt breu amb una extensió màxima de 8 línies amb les 
característiques pròpies: intensitat expressiva, capacitat suggeridora, brevetat de contingut, 
molt concís... 

● Manualitat: Es pot elaborar objectes artístics fets a mà, amb ajuda o sense d’eines amb 
elements que tinguem a casa, reciclats… que demostrin la creativitat i destresa de 
l’autor/a. 

● Cuina creativa: Es pot fer una recepta de cuina creativa, seguint el format del text 
instructiu (recepta) afegint els ingredients, els passos a seguir… Es pot fer amb document i 
fotografies o amb format vídeo. 

● Experiments: Es pot fer un experiment casolà creatiu, seguint el format del text instructiu 
afegint els materials, eines, els passos a seguir… Es pot fer amb document, fotografies i 
conclusions o amb format vídeo. 



 
● Balls creatius: Es pot fer un ball creatiu i original amb el lema de Sant Jordi i gravar la 

coreografia i la música. Es pot gravar amb format vídeo. 
 
 
Requisits i format de presentació 
Les obres presentades han de seguir els següents requisits: 
Els textos s’han de redactar en Arial, mida 12 i interlineat 1,5 en format digital o en paper i 
enviar-ne la fotografia del text. També es poden fer creacions amb diferents formats de 
diapositives, vídeos… Es valorarà la creativitat de l’autor/a. 
Els treballs tindran una extensió màxima de 3 pàgines, 4 minuts de vídeo o 10 diapositives. A 
més a més, tant els textos com la resta de treballs han de presentar-se amb un títol. 
En el document només s’hi haurà d’incloure el pseudònim. 
Les creacions han de ser originals, pròpies i no haver estat publicades. 
 
Enviament 
Heu d’enviar les obres a: martamatareport@gmail.com amb l’assumpte: Concurs Sant Jordi 
En el cos del correu electrònic caldrà especificar-hi el pseudònim i totes les dades de contacte: 
Nom i cognoms 
Categoria 
Curs 
Telèfon de contacte 
Les obres que no compleixin els requisits no seran acceptades a concurs. 
 
Termini de presentació 
Les creacions es podran enviar al correu electrònic fins al 23 d’abril de 2020 a les 00:00h. 
 
Premis 
Les obres premiades obtindran vals regal per comprar material escolar a l’Abacus. 
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