
 

SANT JORDI 2022 

 
Els Departaments de Llengües convoquen el tradicional concurs literari de         
Sant Jordi, d’acord amb les bases següents: 
 
1. Els treballs han de ser escrits en qualsevol de les llengües que s’empren i 

s’estudien al centre: català, castellà, anglès i francès. 
 
2. S’estableixen les categories següents 
 

a. Per als alumnes de 1r i 2n  d’ESO: poesia, narrativa i teatre 
b. Per als alumnes de 3r i 4t d’ESO: poesia, narrativa,  teatre i text periodístic 
c. Per als alumnes de 1r i 2n de batxillerat: poesia, narrativa,  teatre i text 
periodístic 
d. Per als alumnes d’aula d’acollida (en llengua catalana): poesia, narrativa o 
teatre 
e. Per a tots els cursos: audiovisual (temes relacionats amb la literatura o la 
lectura, com els booktrailers, booktubers, videopoemes, etc.)  
 

3.  Les obres s’hauran d’adaptar a les característiques següents.  
Tema: lliure 
Extensió: 

• Poesia: entre 10 i 200 versos.  
• Narrativa, teatre i text periodístic: entre 1 i 5 pàgines.  
• Audiovisual: entre 1 i 5 minuts.  

 
4. Les composicions es presentaran escrites a l’ordinador (lletra Arial o Times New 
Roman 12 i interlineat 1.5) tancades en un sobre gran, on constarà el títol, el 
pseudònim de l’autor, la categoria, el curs i la llengua. Els treballs en categoria 
audiovisual es lliuraran en un ordinador de Secretaria i caldrà emplenar un full de 
registre amb les dades corresponents. 
Exemple: L’institut (títol), L’estudiant (pseudònim), Narrativa 3r ESO (categoria i 
curs), Català (llengua). 
 
 

 

Dins del sobre, juntament amb el treball, hi haurà un altre sobre petit amb 
el mateix  pseudònim, el nom de l’autor i el curs. 
 
5.  Termini i lloc de lliurament de les obres: fins al 24 de març a Secretaria. 
 
6. El jurat estarà format pel professorat de llengües del centre. 
 
7. De cada categoria hi haurà 2 premis de 20€ per comprar material escolar 
o educatiu en un centre adherit. Els treballs premiats seran publicats en un 
número especial de la revista Telèmac.  
 
8. Els premis es lliuraran el dia 22 d’abril.  
 


