Concurs literari en llengua
catalana i castellana
Es convoca el concurs per a dues modalitats:
 NARRACIÓ CURTA EN PROSA DE TEMA
LLIURE
 POESIA DE TEMA LLIURE
L’extensió dels originals serà d’un màxim de tres
folis, escrits a ordinador, a doble espai i en tipus de
lletra 12 Arial o Times New Roman.
Les composicions es presentaran dintre un sobre
gran, obert, on haurà de figurar el tipus de concurs,
el nivell pel qual es concursa, la modalitat, el títol
de l’obra i un pseudònim de l’autor.
Exemple:

Concurs literari en llengua catalana
Nivell B
Poesia: L’amor, la vida i la mort
Pseudònim: El gaiter de la riera de
Farners

Dins del sobre gran, n’hi haurà un altre de petit,
tancat, amb les dades de l’alumne: nom, cognoms,
curs i grup.

Nivells:
A: alumnes de 1r i 2n d’ESO

Concurs d’audiovisuals
 FOTOGRAFIA
 BOOKTRAILER
FOTOGRAFIA
El tema gira al voltant de Sant Jordi.
Les fotografies han de ser originals i realitzades
durant el curs 2018-2019.
No s’acceptaran obres amb retocs digitals llevat dels
aplicats a l’enquadrament i a la lluminositat de la
imatge.
Els concursants poden presentar un màxim de tres
fotografies amb mida A3 o A4.
Nivells:
A: alumnes de 1r i 2n d’ESO
B: alumnes de 3r i 4t d’ESO
C: alumnes de cicles formatius i batxillerat

BOOKTRAILER
Tema: qualsevol de les lectures proposades per les
diferents àrees al llarg d’aquest curs.
La creació audiovisual ha de tenir una durada d’entre
60 i 120 segons.

B: alumnes de 3r i 4t d’ESO

Cal enviar-les a l’adreça:
rsantaeu@iessantacolomadefarners.cat

C: alumnes de cicles formatius i batxillerat

Aquesta modalitat està adreçada només a l’alumnat
de 2n d’ESO.

Concurs de dibuix i pintura
El tema és lliure. El suport ha de tenir unes
dimensions mínimes d’una làmina A4 (21x29,7 cm).
La tècnica de realització (oli, acrílic, gouache,
aquarel·la, carbonet, pastel...) també és lliure.
Els treballs han de ser originals i realitzats durant
aquest curs 2018-2019.
Nivells:
A: alumnes de 1r i 2n d’ESO
B : alumnes de 3r i 4t d’ESO
C : alumnes de cicles formatius i batxillerat
CÒMIC
El tema és lliure. Els treballs han de ser originals.
La tècnica de realització serà lliure. Pot ser un còmic
o una tira còmica. El suport ha de ser A4 amb un
màxim de 20 vinyetes.
Un únic nivell per a tot el centre.

Concurs de microrelat científic
El rus Dimitri Mendeléiev tenia escrits en cartolina
els símbols dels elements químics amb llurs
propietats. Estava obsessionat a ordenar-los de
manera lògica. Es diu que explicava: “En un somni
vaig veure una taula en què tots els elements
encaixaven en el seu lloc. En despertar, vaig prendre
nota de tot”.
Aquest any es commemora el 150è aniversari de la
presentació d’aquesta primera taula periòdica a la
Societat Química Russa.
Amb motiu d’aquesta efemèride, el Departament de
Ciències convoca els alumnes de 4t d'ESO i
batxillerat a presentar un microrelat al voltant de la
taula periòdica o dels seus elements.
El relat es presentarà dins un sobre tancat on haurà
de figurar el tipus de concurs, la modalitat, el títol de
l'obra i el pseudònim de l'autor/a. A l’interior hi haurà,
a més de l’obra, un sobre petit amb el nom de
l’autor, el curs i el grup.

CARTELLERA DE PREMIS
MODALITAT I NIVELL

PREMIS
1r
2n

1. Narració curta de tema lliure*
Nivell A
30 €
Nivell B
30 €
Nivell C
30 €
2. Poesia de tema lliure*
Nivell A
30 €
Nivell B
30 €
Nivell C
30 €
3. Fotografia
Nivell A
30 €
Nivell B
30 €
Nivell C
30 €
4. Booktrailer
Nivell únic
30 €
5. Dibuix i pintura
Nivell A
30 €
Nivell B
30 €
Nivell C
30 €
6. Còmic
Nivell únic
30 €
7. Microrelat científic
Nivell únic
30 €

20 €
20 €
20 €





20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

La lectura de veredictes i lliurament
de premis tindrà lloc el dia del concert
de Sant Jordi. Se n’informarà
oportunament.
La comissió organitzadora es reserva
el dret de decidir sobre qualsevol
eventualitat
que
no
estigui
contemplada en aquestes bases.



El jurat estarà format per professors
del centre.



S’han de presentar els treballs a la
secretaria del centre abans del
divendres 5 d’abril del 2019.



Els originals podran ser retirats de
consergeria a partir del dia 7 de maig
fins al 7 de juny.



El premi dels guanyadors serà
destinat a la compra de material
escolar en diferents botigues de Santa
Coloma pel valor indicat en la cartellera
de premis.



Hi ha de temps per bescanviar els
premis fins al 27 de setembre de 2019.

20 €

SANT
JORDI

2019

INS SANTA COLOMA DE
FARNERS

20 €

* Hi haurà els mateixos premis per a les modalitats de
narració i poesia en llengua catalana i en llengua
castellana.

Convocatòria de concursos
literaris i artístics per al foment
de la creativitat i
l’expressió

