
   
 
 

PREMIS “SANT JORDI” 2018 
 
BASES 
 
1. L’ Institut d’Educació Secundària Les Corts convoca els premis Sant Jordi. 

2. Podran presentar-s’hi tots els alumnes del centre. 

3. Cada alumne podrà presentar més d’un treball, tant en diferents especialitats 

com en una mateixa, sempre amb el mateix pseudònim. 

4. Els premis estaran classificats en les següents modalitats: 

•  Narrativa 

•  Poesia 

•  Fotografia 

•  Cartell 

5.   Dins de cada especialitat de llengües hi haurà tres categories: 

•  F: per alumnes de 1r i 2n d’ESO 

•  G: per alumnes de 3r i 4t d’ESO 

•  I : per alumnes de 1r i 2n de BAT 

 

            La resta de modalitats tindran una única categoria 

 

6. Es podrà fer servir en la presentació dels treballs qualsevol de les llengües de: 

català, castellà, francès i anglès  

7. El Jurat estarà format pels professors del departament implicat en cada cas.  

8. Els treballs hauran de ser inèdits i no presentats a cap altre concurs. 

9. La dotació econòmica dels premis serà a càrrec de l’AMPA. (1r premi: 30 €; 2n 

premi: 20 €) Aquests premis són vals d’ABACUS per l’import indicat. 

10. A criteri de cada Jurat, els premis podran ser declarats deserts. 

11. Es consideraran dins de les categories de Narrativa els escrits en prosa que 

expliquin una història de ficció: 

- L'extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per 

full 

- El tipus i el cos de lletra han de ser Arial 12 



- Es presentaran 1 exemplar de cada treball imprès en DIN A4, per una 

sola cara i a doble espai. 

- Es presentaran també en format digital a l'adreça que s'indica més 

endavant       En l'últim full i a peu de ha de constar el pseudònim i 

la categoria en la qual participen. 

12. L’extensió màxima dels escrits de Poesia serà d'un full, amb les mateixes 

consideracions que les categories de narrativa. 

13. El format de les Fotografies presentades a concurs serà lliure, però muntat 

obligatòriament sobre cartolina de 30 x 40 cm. No s’admetrà cap fotografia que 

no compleixi aquestes normes. Al darrera s’hi posarà el títol de la fotografia i el 

pseudònim. La temàtica de la fotografia serà: " En Femeni”. Cerca imatges a 

l'institut, al carrer o qualsevol altre lloc que ofereixin una visió de la dona en 

diferents àmbits. Procura transmetre un missatge estètic o poètic mitjançant 

la composició, el punt de vista, la llum, els colors ... 

 

14. Entraran a la categoria de Cartell els dissenys que anunciïn la Festa de Sant 

Jordi, en format DIN A-3( amb marges de, com a mínim, 1cm per costat). Hi 

figuraran obligatòriament les paraules següents: Sant Jordi 2018 i el nom de 

l’Institut. Tècnica lliure, es pot utilitzar  collage, pintura, dibuix, fotografia, 

imatge digital, etc. 

 

15. El termini de presentació acaba el dia 16 d’abril de 2018 a les 11.45 h. 

No s’admetran els treballs presentats fora de termini.  

16. Per participar-hi, els alumnes es consideraran inscrits en penjar l’arxiu amb el 

text o la imatge en la base de dades del Moodle del centre seguint les 

instruccions de l’annex i dins del termini fixat. També cal presentar una còpia 

del treball a la secretaria del Centre en sobre tancat, dins del mateix termini. Els 

treballs guanyadors quedaran com a propietat de l’Institut “Les Corts”, 

dipositats a la Biblioteca del Centre. La resta es tornaran als seus autors. 

17. Els premis es faran públics i es lliuraran el dia 23 d’abril, durant la festa 

escolar dedicada a Sant Jordi 

18. La participació en la convocatòria comporta l’acceptació de totes 

aquestes bases. 

 
 
MOLT IMPORTANT: TOTS ELS TREBALLS DE TEXT I LES FOTOGRAFIES I ELS 
CARTELLS HAURAN DE SER LLIURATS EN EL MOODLE I EN FORMAT PAPER.  
 
 
 
 



ANNEX 
 
Els treballs s’han de presentar de la següent forma: 

1.- Per entregar a Secretaria 

 
             Sobre gran: 
 A l’interior:  El treball signat només amb el pseudònim. 
   Sobre petit 
 A l’exterior: Títol del treball 
   Pseudònim 
   Modalitat   
   Idioma 
   Categoria 
            Sobre petit: 
 A l’interior: Nom i curs de l’autor/a.  
 
 A l’exterior: Títol del treball 
   Pseudònim 
   Modalitat   
   Idioma 
   Categoria 

2.- S’ha de penjar l’arxiu amb el text o la imatge en 

una base de dades creada dintre del curs de Moodle:  
 

 
o Clau de validació Consultar a l’Institut 
o Un cop entris fes clic sobre Textos de Sant Jordi 2018 
o Accediràs a la base de dades. 
o Selecciona Afegeix una entrada. 

 

 
o Omple les dades.....penja l’arxiu i Desa 

 
 

 
 
 
La mida de l’arxiu no pot superar les 
10Mb. 
Els arxius penjats no podran ser 
consultats fins que no acabi la data 
límit de lliurament. Únicament hi 
tindran accés els tribunals de cada 
categoria. 
 
 


