
CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2021 

 
 

MODALITATS I CATEGORIES 

Modalitats: 

- Prosa en català 

- Prosa en castellà 

- Prosa en anglès i/o francès 

- Poesia en català 

- Poesia en castellà 

Categories: 

- 1r i 2n d'ESO 

- 3r i 4t d'ESO 

- Batxillerat 

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Es presentaran 2 còpies de cada treball: 

- Una còpia en format paper, entregada a consergeria. 

- Una còpia en format digital, enviada al professor o 

professora de la llengua corresponent mitjançant un 

correu electrònic. 

Els treballs s’hauran de lliurar del 15 al 

26 de març de 2021 

Els treballs presentats han de ser inèdits i s’han de presentar sota pseudònim. La còpia en  

format digital s’adjuntarà a un correu enviat al professor o professora de la llengua 

corresponent. L’obra que es presenta en  format WORD i el document haurà d'incloure el 

pseudònim, la modalitat i la categoria del treball. El nom del document haurà de contenir 

també aquestes dades. 

pseudònim.modalitat.curs 
 
EXEMPLE:   PSEUDÒNIM: Harry Potter   MODALITAT: Prosa en anglès   CURS: 3r ESO 

 
  harrypotter.prosaanglès.3reso                   

 
El professor/a corresponent  s’encarregarà de gestionar el material per assegurar l’anonimat 

dels treballs, previ a la votació dels millors textos. Farà el traspàs dels documents al jurat 

mantenint l’anonimat dels participants. 

La còpia impresa s'haurà d’entregar a consergeria dintre d’un sobre  gran on hi constarà el títol 

de l’obra, el pseudònim, la modalitat i la categoria a la qual pertany. S'haurà d’acompanyar d’un 

segon sobre tancat amb el nom i el curs de l’alumne/a, a més de la modalitat i i la categoria en 

la qual participa. 

 



PARTICIPACIÓ 

ESO: Els treballs es realitzaran durant la classe de llengua i la participació serà voluntària.  A 

L’alumnat que vulgui participar en el certamen literari, se li proporcionarà una copia del treball 

realitzat a l’aula per poder finalitzar el treball definitiu. 

BATXILLERAT: Els treballs s’han de realitzar fora de l'aula. La participació serà voluntària. 

 


