SANT JORDI 2019
CONCURS LITERARI - BASES
OBJECTIUS
● Celebrar la Diada de Sant Jordi.
● Desenvolupar la competència literària i comunicativa.
● Animar a l'exercici del plaer de la lectura, l'escriptura i la creació literària.
● Estimular la competència artística amb la creació d'imatges originals i creatives.
● Incentivar la competència digital mitjançant la utilització de les noves tecnologies i les xarxes socials.

1 #SantJordi19CFAValles

El concurs literari #SantJordi19CFAValles consisteix a crear i publicar a la xarxa Instagram un microrelat
i una fotografia que hi faci referència.
Variants:
Els microrelats de la categoria 1 seran cal·ligrames.
Els microrelats de la categoria 2 no tindran com a referència cap fotografia en concret. Seran
comentaris lliures a una foto genèrica publicada pel centre.

2 Per Sant Jordi, crearem microrelats.

El jurat tindrà en compte que els microrelats presentin les següents característiques:
● Brevetat.
(No més de 50 paraules)
● Títol forma part de la història.
● Final sorprenent.
● Ironia.
● Correcció ortogràfica i gramatical.
● Tema lliure.

3 Per als microrelats, crearem imatges.

El jurat tindrà en compte que les imatges incorporin les següents característiques:
● Originalitat: creada per l'autor/a que la presenta.
● Relació amb el microrelat de manera implícita o explícita.
● Creativitat i composició atractiva.

4 Per a compartir les nostres creacions, utilitzarem Instagram.
Per participar en el concurs, els/les participants hauran de:

● Tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa.
(http://instagram.com/legal/terms/).
● Realitzar una fotografia on apareguin imatges que facin referència al microrelat.
● Publicar la foto a la xarxa Instagram m
 itjançant el seu usuari.
● Afegir-hi, al peu de foto:
- El microrelat amb el títol i una línia final amb les inicials de l’autor/a i el curs a què pertany.
- La etiqueta / hashtag de la categoria a què pertanyi el/la participant (consulteu el punt 7
Categories).

5 En compartir les nostres creacions, acceptarem les següents condicions.
● El fet d'afegir a la imatge les etiquetes / hashtags
#CAT1santjordi19cfavalles,
#CAT2santjordi19cfavalles,
#CAT3santjordi19cfavalles o
#CAT4santjordi19cfavalles
implica l’acceptació d'aquestes bases i del veredicte del jurat.

● Les persones que participin en el concurs han de ser les autores i propietàries dels drets d'autor de
les fotografies i relats que hi presentin. Els/les participants hauran de respondre a les possibles
reclamacions d'autoria que puguin formular terceres persones.
● Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge,
d'acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar, i a la pròpia imatge. Qualsevol fotografia que no reuneixi aquestes condicions no
serà admesa al concurs.
● Els/Les participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge
exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades.
● La recepció electrònica de les fotografies es considera el justificant d'autoria davant de qualsevol
organisme o persona fotografiada que presenti reclamacions de drets d’imatge.
● Els/Les participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no
tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
● El CFA Vallès es reserva el dret de rebutjar fotografies i microrelats que incompleixin les
característiques anteriors, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
● Els/les autors/res de les fotografies i microrelats guanyadors cedeixen gratuïtament els drets de
comunicació pública, divulgació, reproducció i transformació al CFA Vallès, que se'ls reserva amb el
compromís de fer-ne ús sense cap ànim de lucre.
● S'entén que aquesta cessió té caràcter d’exclusiva i els/les autors/res renuncien a rebre una
remuneració per l’ús que es faci de l’obra. Sempre que es facin servir les fotografies i/o microrelats,
s’esmentarà el nom dels/de les autors/res .

6 Participants.

● Pot participar en el concurs qualsevol alumne/a del CFA Vallès.
● Cada participant només podrà presentar una obra a concurs.

7 Categories.

● Primera: Alumnes d’Instrumental 1 i 2, Català 1 i Castellà 1.
#CAT1santjordi19cfavalles
● Segona: Alumnes d’Instrumental 3, Català 2, Castellà 2 i 3 i COMPETIC Inicial.
#CAT2santjordi19cfavalles
● Tercera: Alumnes de CAM, GES 1 i GES 2 i COMPETIC 1, 2 i 3.
#CAT3santjordi19cfavalles
● Quarta: Anglès, Accés a la Universitat i Accés a CFGS.
#CAT4santjordi19cfavalles

8 Llengua.

● La llengua emprada per a la confecció dels microrelats serà la catalana, excepte en aquells grups
que estudien exclusivament llengua castellana (Castellà 1, 2 i 3), que podran participar-hi en aquesta
llengua.

9 Termini de lliurament.

● Des del 25 de març al 05 d’abril.

10 Jurat i premis.

● Cada categoria obtindrà 3 premis (1r, 2n i 3r) d’un val per a l’adquisició de llibres.
● El jurat estarà format pel professorat del centre que podrà decidir que qualsevol premi quedi
desert.
● Els likes que acumulin les creacions decidiran les obres guanyadores en cas d’empat en la
puntuació del jurat.
● El veredicte i el lliurament de premis es faran públics en els actes de Sant Jordi que celebrarà el CFA
Vallès el 23 d'abril.

