
  
 
 

 

Com cada any, ens agradaria que tota la comunitat escolar celebrés una jornada de Sant Jordi  ben 
participativa, amb la implicació de tota la família. Enguany us demanem que la vostra participació giri al 

voltant del lema que treballem a l’escola:  El Petit Príncep en un món de Llum.  
 

� MOSTRA-CONCURS DE  PASTISSOS 
Heu de posar-vos tota la família a la cuina per fer un pastís. Pot ser de qualsevol tipus; feu 
l'especialitat de la casa.  
LLIURAMENT - : El proper dia 23 d'abril de 9h a 13h. Heu de posar-hi el nom de la família a la 
part posterior de les safates dels pastissos. 
 

� MOSTRA-CONCURS DE TREBALLS PLÀSTICS I MUNTATGES 
ELÈCTRICS RELACIONATS AMB LA LLUM 

Podeu crear de forma plàstica qualsevol element o personatge, així com petits muntatges elèctrics 
relacionats amb el món de la llum. Pels treballs plàstics, trieu qualsevol tècnica: dibuix, pintura, volum, 
cosit, mosaic, etc.  Els treballs s’exposaran en diferents espais de l’escola el dia de la festa de Sant 
Jordi. Un cop finalitzada l’exposició, es retornaran els treballs a les famílies. 
LLIURAMENT – Els podeu fer arribar a l’escola a partir del dia 15 i fins el 22 d’abril. Tots els 
treballs portaran al darrera o a sota els cognoms de la família que els ha creat. 
 

• PARTICIPANTS: Hi poden  prendre part en aquestes dues convocatòries tots els membres de 
la comunitat escolar, en família. 

• GUARDONS: Els millors treballs presentats tindran un diploma. 
 

� CONCURSOS LITERARIS: Jocs Florals i concurs de narrativa. 
• PARTICIPANTS: Hi poden prendre part tots els membres de la comunitat escolar, de forma 

individual. 
• TEMA: El tema dels dos concursos serà el del lema de l’any.  
• L'ESTIL LITERARI serà Poesia o narrativa. 
• LLENGUA: Es podrà participar en qualsevol de les llengües que es treballen a l'escola:  
 català, castellà, anglès i francès. 
• PRESENTACIÓ: Els treballs hauran de ser escrits amb ordinador en fulls de Din A4 i es 

respectarà un marge de dos centímetres pels quatre costats.  
• Els treballs es presentaran signats amb  pseudònim dins d’un sobre gran. Dins d’aquest 

sobre es posarà un sobre petit tancat amb un full amb el nom real de l'autor o autora a dins 
i el títol del poema o conte escrit a fora del sobre. 

• LLIURAMENT: A la consergeria de l’escola, fins el 15 d’abril. 
• GUARDONS: Als millors treballs presentats se'ls concedirà un diploma. 
• DIVULGACIÓ: Es realitzarà una publicació online amb els treballs guanyadors, per a totes les 

famílies de l'escola. 
 
CONCURS FOTOGRÀFIC – Us farem arribar les bases en un altre document. 

   
EL LLIURAMENT DE PREMIS es farà el dia 23 d'abril , 

al gimnàs, en el transcurs de la celebració 
de la Diada de Sant Jordi. 

  

 


