
  

 
 

Concurs literari en Llengua 
catalana i castellana 

 
Bases: 
 
Es convoca el concurs per a tres modalitats:  
� NARRACIÓ CURTA EN PROSA DE TEMA 

LLIURE 
� POESIA DE TEMA LLIURE 

 
L’extensió  dels originals serà d’un màxim de tres 
folis, escrits a màquina, a doble espai i en tipus de 
lletra 12 Arial o Times New Roman. 
 
Les composicions es presentaran dintre un sobre 
gran, obert, on haurà de figurar el tipus de concurs, 
el nivell pel qual es concursa, la modalitat, el títol 
de l’obra i un pseudònim de l’autor. 
 
Exemple: Concurs literari en llengua catalana 
 Nivell B 
 Poesia: L’amor, la vida i la mort 
 Pseudònim: El gaiter de la riera de  
 Farners 
 
Dins del sobre gran, n’hi haurà un altre de petit, 
tancat, amb les dades de l’alumne: nom, cognoms, 
curs i grup. 
 
El jurat estarà format per professors de l’institut. 
Per a qualsevol aclariment, us podeu adreçar al 
professorat de llengua catalana i llengua castellana. 
 
Nivells: 

A: alumnes de 1r i 2n d’ESO 
B : alumnes de 3r i 4t d’ESO  
C : alumnes de  Cicles Formatius i  Batxillerat 

 
 

  

 
Concurs d’audiovisuals 

 
Es convoca el concurs per a una sola modalitat i 
nivell únic per tot el centre. 
 
� CURTMETRATGE  
� COMPOSICIÓ D’UNA CANÇÓ 
� CÒMIC 

 
CURTMETRATGE 
 
El tema és lliure, tot i que ha de sortir en algun 
moment  una bombeta incandescent. 
 
Es pot realitzar en qualsevol tècnica: imatge real, 
animació tradicional, 3D, stop motion, etc. 
 
Les obres participants no podran durar més de 5 
minuts (crèdits inclosos). 
 
Els treballs han de ser originals. 
 
Tots els curts es presentaran en DVD a l’interior d’un 
sobre on haurà de figurar el tipus de concurs, la 
modalitat, el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor o 
dels autors. 
 
 
CÒMIC 
 
El tema és lliure, tot i que ha de sortir en algun 
moment  una bombeta incandescent.  
 
La tècnica de realització serà lliure. Pot ser un còmic 
o una tira còmica. El suport ha de ser DIN- 4 amb un 
màxim de 20 vinyetes. 
 
Els treballs han de ser originals. 
 

     
 

CANÇÓ 
 
Totes les cançons es presentaran en un CD a 
l’interior d’un sobre on haurà de figurar, en un full, el 
nom de l’autor o autors, la lletra del poema i el 
procediment que s’ha utilitzat per escriure la cançó i 
gravar-la (programes informàtics, etc). 
 
Les cançons han de ser originals. A la lletra ha de 
sortir alguna referència a la llum. 
 

Concurs de dibuix i pintura 
 
Bases: 
 
 El tema és lliure, tot i que ha de sortir en algun 
moment  una bombeta incandescent.  
 
La tècnica de realització  (oli, acrílic, gouache, 
aquarel·la, carbonet, pastel...) també és lliure. 
 
Els treballs han de ser originals i realitzats durant 
aquest curs 2014-2015. 
 
El suport ha de tenir unes  dimensions mínimes de  
30X40 cm.  
 
Nivells: 

A: alumnes de 1r i 2n d’ESO 
B : alumnes de 3r i 4t d’ESO  
C : alumnes de  Cicles Formatius i Batxillerat 

 
CONCURS DE MICRORELAT CIENTÍFIC. 

 
Amb motiu de l’Any Internacional de la Llum i les 
Tecnologies basades en la llum 2015, el 
Departament de Ciències Experimentals organitza 
aquest concurs adreçat a alumnes de 4 ESO i 
batxillerat. 
Ha de ser un escrit original, de 150 paraules 
relacionat amb el tema de la llum. 
El relat es presentarà dins un sobre on haurà de 
figurar el tipus de concurs, la modalitat, el títol de 
l’obra i el pseudònim de l’autor. 
 

 
 
 

 



CARTELLERA DE PREMIS 
 

MODALITAT I NIVELL  PREMIS 
1r 2n 

 
1. Narració curta de tema lliure*  
 Nivell A  25 € 15 € 
 Nivell B  25 € 15 € 
 Nivell C  25 € 15 € 

 
 
2. Poesia de tema lliure*  
 Nivell A  25 € 15 € 
 Nivell B  25 € 15 € 
 Nivell C  25 € 15 € 

El jurat es reserva la possibilitat d’ atorgar 6 primers 
premis i 6 segons premis, independentment del nivel l 
de l’obra presentada, en cas que algun nivell quedé s 

desert. El jurat també es reserva la possibilitat d e 
substituir premis deserts per accèssits. 

 
3. Audiovisuals 
 Nivell únic  25 € 15 € 

 
 
4. Obra gràfica de dibuix o pintura 
 Nivell A  25 € 15 € 
 Nivell B 25 € 15 € 
 Nivell C  25 € 15 € 
    
 
5. Microrelat científic (4ESO, 1 i 2 BATX.) 

 Nivel únic  25 € 15 € 
* Hi haurà els mateixos premis per a les modalitats de 
Narració i Poesia en Llengua Catalana i en Llengua 
Castellana. 
 

 
 

� La lectura de veredictes  i lliurament 
de premis tindrà lloc el dia del concert  
de Sant Jordi. Se n’informarà 
oportunament. 

 
� La comissió organitzadora es reserva 

el dret de decidir sobre qualsevol 
eventualitat que no estigui 
contemplada en aquestes bases.  

 
� El jurat estarà format per professors 

del centre.  
 
� S’han de presentar els treballs a la 

secretaria del centre abans del 
divendres 10 d’abril del 2015.  

 
� Els originals podran ser retirats de 

consergeria a partir del dia 11 de maig 
i fins el 5 de juny.  

 
� El premi dels guanyadors serà 

destinat a la compra de material 
escolar a l’APA,  sortides escolars  
i/o consumicions al menjador de 
l’Institut   pel valor indicat en la 
cartellera de premis.  

 
� Hi ha de temps per bescanviar els 

premis fins l’1 de setembre de 2015. 
 

 

SANT 

JORDI 
2015 

 

 
INS SANTA COLOMA DE 

FARNERS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

Convocatòria de concursos  
literaris i artístics per al foment 

de la creativitat i  
l’expressió. 

 


