BASES DEL CONCURS LITERARI SANT JORDI 2014
Participants
Categories
Tema
Llengua
Gènere literari

Presentació
Termini de
lliurament
Premis
Lliurament de
premis
Altres
	
  

• Podrà participar-hi tot l’alumnat del CFA Vallès
• Primera: Alumnes d'Instrumental 1, 2 i 3; Català 2 i Castellà
• Segona: Alumnes de GES, CAM, Informàtica; Anglès i Català 3
• Tercera: Alumnes de CFGS i Accés a la Universitat
• Quarta: Poesia. Tot l’alumnat del centre.
• Cinquena: Cal·ligrames. Tot l’alumnat del centre
• Lliure i original.
• Instrumental 1,2,3: castellà o català.
• La resta de grups: català
• Narració
• Poesia
• Es presentarà al professorat de llengua. En format electrònic, sense faltes, a doble espai i en lletra verdana (cos12).
• El treball s'encapçalarà amb el títol (en negreta i cos de lletra 14) i es firmarà, al final, amb un pseudònim.
• L'extensió màxima serà de 200 paraules per a les narracions.
• Caldrà lliurar també un sobre petit i tancat on constaran a fora el títol de l’obra, el pseudònim de l’autor/a, el grup classe i la
categoria per la qual es concursa. Dins d'aquest sobre, hi ha d’haver el nom de l’alumne/a concursant.
• La data màxima de lliurament serà el dia 14 de març de 2014. (Prorrogat fins al dia 20)
•
•
•
•
•
•

Cada participant rebrà una revista amb el recull de totes les obres presentades al concurs literari.
Tres premis a cada categoria d'un val de compra de llibres.
El veredicte i el lliurament de premis es farà públic en els actes de Sant Jordi que celebri el CFA Vallès, el 23 d'abril.
El Jurat, format pel professorat de l'àmbit de Comunicació, podrà deixar desert qualsevol dels premis esmentats.
Cada autor/a només podrà presentar un sol treball per gènere.
La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i l'acatament del veredicte del Jurat.

