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L'ARTESANIA DE L'ESCRIPTURA
1. Hi concursarà en fase prèvia tot l'alumnat de 1r d'ESO, i els seleccionats passaran a la fase final.
2. La primera fase consistirà en un dictat preparat d'un text en català i un altre en castellà. Se’n valorarà la
presentació, la cal·ligrafia i l'ortografia, fins i tot la puntuació.
3. Els autors i les autores dels textos millors passaran a la fase final.
4. La fase final consistirà en un dictat no preparat d'un text en català i un altre en castellà. Se’n valorarà la
presentació, la cal·ligrafia i l'ortografia, incloent-hi la puntuació interna dels paràgrafs.
5. DATA DE LLIURAMENT: A determinar.
6. PREMIS: Consistiran en jocs de taula i llibres.
7. JURAT: El jurat estarà format per professorat de Llengua Catalana i Castellana que imparteix el curs de
1r d'ESO.

PREMI LITERARI
1. Hi podrà concursar tot l'alumnat oficial d'ESO i BATXILLERAT, amb treballs en català, castellà, anglès i
francès.
2. MODALITATS:
PROSA I i POESIA I (alumnat de Batxillerat).
PROSA II i POESIA II (alumnat de tercer i quart d’ESO).
PROSA III i POESIA III (alumnat de primer i segon d’ESO).
3. TEMA: El tema d’aquest any és lliure.
4. PRESENTACIÓ:
4.1 Cada treball ha de tenir forçosament un títol i haurà de ser firmat amb un pseudònim.
4.2 S'haurà de presentar per duplicat.
4.3 Haurà de tenir una extensió no superior a cinc fulls DIN A-4.
4.4 S'haurà d'escriure amb ordinador.
4.5 El mateix treball s'haurà d’enviar també a l’adreça electrònica departamentcatalabernat@gmail.com. Al
text enviat hi haurà de figurar el pseudònim, el títol del treball i la modalitat.
4.6 Els treballs en paper es lliuraran dins d'un sobre gran, a l'exterior del qual hi figurarà només la modalitat i
la llengua.
4.7 Dintre d'aquest sobre, n'hi haurà un altre de petit i tancat. Aquest sobre petit ha de portar, a dins, el nom,
cognoms, data de naixement, curs i grup del/de la concursant i el títol del treball. A l’exterior només hi ha
d’haver el pseudònim.
4.8 S'admetran un màxim de tres treballs per llengua, modalitat i concursant.
5. DATA I LLOC DE LLIURAMENT: El divendres, 6 d´abril de 2018, a les oficines del Centre.
5. PREMIS: Consistiran en lots de llibres i documents que acreditin l'obtenció del guardó.
6. JURAT: Hi haurà un jurat per als treballs en cada llengua (catalana,castellana, francès i anglès).
Estaran integrats per professorat del Centre. Els jurats, que es reserven el dret d'interpretar les bases i
adoptar les mesures que calguin per al bon funcionament del concurs, podran concedir tots els premis que
creguin oportuns.
Els treballs que no s'ajustin a les bases no seran tinguts en compte pel jurat.
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MOSTRA DE TREBALLS GRÀFICS
1. La mostra recollirà qualsevol tipus de treball gràfic (dibuix, fotografia, fotomuntatge, etc)
2. TEMA: Lliure.
3. TÈCNICA: Lliure.
4. FORMAT: Lliure.
5. DATA DE LLIURAMENT: El divendres 6 d´abril de 2018, a les oficines del Centre.
6. PRESENTACIÓ: Cada participant pot presentar el nombre de treballs que cregui convenient. Cada
treball portarà escrit a la part posterior el nom i el curs de l'autor/-a. Els treballs aniran tancats dins d'un sobre
on hi constarà el nom del/de la participant.
7. PREMIS: Hi haurà un primer premi i els accèssits que consideri el jurat. El primer premi restarà propietat
del Centre, que l'emmarcarà i exposarà públicament.

PREMI DE CÒMIC
1. TEMA: Lliure
2. TÈCNICA: Lliure.
3. FORMAT: DIN A-4 i deixant-hi marges.
4. DATA DE LLIURAMENT: El divendres 6 d´abril de 2018, a les oficines del Centre.
5. PRESENTACIÓ: Cada participant pot presentar el nombre de treballs que cregui convenient. Cada
treball portarà escrit a la part anterior el nom i el curs de l'autor/-a. Cal numerar les pàgines. Els treballs aniran
tancats dins d'un sobre on hi constarà el nom del participant.
6. PREMIS: Hi haurà un primer premi i els accèssits que consideri el jurat.

PREMI AMPA
L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’institut atorgarà un premi especial a un dels treballs gràfics
presentats (disseny, fotografia o còmic).
El treball seleccionat apareixerà en la portada de l’agenda escolar del curs 2018-19.

Els veredictes i els lliuraments dels premis es faran públics el 23 d’abril.
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