Bases del concurs literari
Sant Jordi 2021
1. Participació: hi pot participar tot lꞌalumnat de lꞋInstitut. Es poden
presentar escrits a més dꞌuna modalitat. Els treballs han de ser de creació
pròpia i individuals.
2. Modalitats: poesia ESO i Batxillerat, prosa ESO i Batxillerat, assaig
filosòfic 4t ESO i Batxillerat.
3. Llengües: catalana, castellana, anglesa, francesa i alemanya.
4. Tema: lliure.
5. Extensió i format: màxim 3 pàgines, Arial 12, interlineat 1,5.
6. Presentació: els escrits s’han de lliurar des del correu imyp de cada
alumne/a al correu electrònic santjordi@imyp.cat, indicant a lꞌassumpte:
nom i cognom, pseudònim, llengua (català, castellà ...), grup i modalitat.
Per ex.: Maria Llopis, Marllop, anglès, 3.1, prosa ESO

S’ha dꞌadjuntar en un document de word o open office, mai en format pdf,
lꞌescrit presentat a concurs. En el document també ha de constar:
Pseudònim
Nom complet
Grup: 1.1, 1.2, etc.
Títol de lꞌescrit
Modalitat: poesia, prosa, assaig filosòfic
Llengua: catalana, castellana, anglesa, francesa, alemanya
Correu electrònic

7. Premis: Cada nivell (1r ESO, 2n ESO, etc.) tindrà 1 premi per cada llengua
o modalitat: poesia, prosa i assaig filosòfic. El jurat dels diferents
departaments atorgarà el premi dꞌun val de lꞋAbacus per a cada nivell. El
jurat podrà declarar desert algun dels premis. Els premis es faran públics el
divendres 23 dꞌabril.
8. El termini de presentació acabarà el dijous 18 de març. Els treballs
enviats per correu electrònic després dꞌaquesta data o aquells que no
compleixin les normes de presentació quedaran eliminats.

Modalitats del concurs literari
Sant Jordi 2021
1r ESO. Poesia
1r ESO. Prosa
2n ESO. Poesia
2n ESO. Prosa
3r ESO. Poesia
3r ESO. Prosa
4t ESO. Poesia
4t ESO. Prosa
4t ESO. Assaig filosòfic
1r BATX. Poesia
1r BATX. Prosa
1r BATX. Assaig filosòfic
2n BATX. Poesia
2n BATX. Prosa
2n BATX. Assaig filosòfic

