
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  
Els premis per a cadascuna de les modalitats 

al CFI seran els següents:  
 

• 1r Premi català:  punt de llibre i val 

valorat en 30€ per llibres. 

• 1r Premi castellà: punt de llibre i val     

valorat en 30€ per llibres. 

 

Els premis per a cadascuna de les modalitats 

de la resta de grups seran els següents: 

 

• 1r Premi català: punt de llibre i val valorat 

en 30€ per llibres. 

• 1r Premi castellà: punt de llibre i val 

valorat en 30€ per llibres. 

• 1r Premi anglès: punt de llibre i val 

valorat en 30€ per llibres. 

• 1r Premi còmic: punt de llibre i val valorat 

en 30€ per llibres. 

• 2n Premi català: punt de llibre i val valorat 

en 20€ per llibres. 

• 2n Premi castellà: punt de llibre i val 

valorat en 20€ per llibres. 

• 2n Premi anglès: punt de llibre i val valorat 

en 20€ per llibres. 

• 2n Premi còmic: punt de llibre i val valorat 

en 20€ per llibres. 

  

 

  

BASES GENERALS: 

   Les modalitats seran: 

 

Poesia en llengua catalana,  castellana o anglesa. 

Prosa en llengua catalana, castellana o anglesa. 

Còmic en llengua catalana, castellana o anglesa. 

 

La temàtica serà lliure. 

 

Només s’admetrà una sola obra per persona en 

cadascuna de les  modalitats i llengües. Els 

originals han de ser inèdits. 

 

El JURAT del concurs estarà format per:  

Tres alumnes, un membre de la Junta directiva de 

l’Associació d’Alumnes i tres professors/es. 

Objectius d’aprenentatge: 

- Desenvolupar la imaginació i la creativitat de 

l’alumnat. 

- Millorar i practicar la competència 

d’expressió escrita. 

- Posar en pràctica coneixements 

d’informàtica en programes de tractament 

de la informació escrita. 

- Ampliar coneixements sobre la llengua i la 

literatura.  

 

 

 

  

 

      L’acte de lliurament dels premis serà el dia 

23 d’abril a les 18:00h. 
 

La participació en aquest concurs 

comporta l’acceptació de les bases. 
 

Els alumnes no guanyadors rebran un punt 

de llibre i  una rosa com a premi a la 

participació. 

  

BASES PER A LA PRESENTACIÓ: 

Els escrits tindran una extensió màxima de 

quaranta versos per als poemes, de 6 

pàgines per al còmic i una extensió màxima 

de 4 fulls per a la prosa. 

  

Presentació a ordinador en fulls DIN A4 

escrits per una sola cara, a doble espai i 

amb lletra Times New Roman, mida 12, i a 

més, en format digital. Els còmics es 

presentaran en format digital. 

  

     Els escrits tindran un títol i seran signats 

amb pseudònim. Caldrà adjuntar a l’obra 

un sobre tancat on consti, a la part de fora, 

el pseudònim. A l’interior del sobre 

s’afegiran les dades personals: nom i 

cognoms, grup al que pertany i el 

pseudònim.                  

  

 



  

 

Ens plau presentar-vos les bases del 14è 

Concurs Literari que organitza el CFA EDELIA 

HERNÁNDEZ DE VILADECANS. 

 

El Concurs Literari és una de les activitats 

culturals del nostre centre i un dels 

esdeveniments més significatius pel que fa a 

l’estímul de la creativitat i l’habilitat literària 

en tots els àmbits. 

 

Des del centre us animem a participar al 

concurs literari d’enguany fent volar la vostra 

imaginació. 

 

Poden participar-hi tots els alumnes 

i les alumnes antics i actuals del Centre. 

 

Termini de presentació: 
fins el 30 de març de 2020. 

 

ANIMEU-VOS A 

PARTICIPAR-HI! 

Amb el suport de: 

L’ASSOCIACIÓ  

D’ALUMNES DEL CENTRE 
 

 

 
 

 

 

 

 

14è CONCURS 

LITERARI 
PRIMAVERA 2020 

 

 

 

 

 

 

  

C
FA

 E
D

EL
IA

 H
ER

N
Á

N
D

EZ
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6ZmruLfZAhUDuhQKHUORBYcQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/en/book-classroom-cover-icon-read-1296045/&psig=AOvVaw3S0I4YqmsjI3Xcyv-RJxk8&ust=1519317342242242

