
     Sant Jordi al Ramis 2012
1 Aquest concurs és obert a tot l’alumnat matriculat al 

centre.
2 El concurs consta de tres modalitats de creació literària: poesia, narrativa 

i assaig. Es concediran sis premis ordinaris i un d'extraordinari:
1. Creació literària en llengua castellana per a alumnes de 1r i  2n 
d’ESO
2. Creació literària en llengua catalana per a alumnes de 1r i 2n de 
d’ESO
3. Creació literària  en llengua castellana per a alumnes de 3r,  4t 
d’ESO i PQPI 
4. Creació  literària  en  llengua  catalana  per  a  alumnes  de  3r,  4t 
d’ESO i PQPI
5. Creació literària en llengua castellana per a alumnes de 1r, 2n de 
Batxillerat, BAD i CF Informàtica
6. Creació literària en llengua catalana per a alumnes de 1r, 2n de 
Batxillerat, BAD i CF Informàtica
7. Premi  extraordinàri  a  la  millor  creació  literària,  en  llengua 
catalana o castellana, que tracti el tema de la solidaritat.

3 L’extensió màxima per als treballs de poesia serà de cinc poemes; per als 
de narrativa i assaig, de cinc folis, amb lletra 12 i interlineat 1’5

4 Tots els treballs es presentaran en un sobre tancat on constarà el títol de 
l’obra,  el  pseudònim  de  l’autor/a,  la  categoria  i  la  modalitat  en  què 
participa. Dins aquest sobre, cal introduir el treball original i tres còpies, 
a més d’un sobre petit tancat amb les dades personals a l’interior (nom 
complet i grup)

5 El  termini  de  presentació  dels  treballs  finalitza  el  dia  18  d’abril.  Els 
treballs es poden lliurar als professors dels departaments convocants.

6 El jurat estarà format pels professors dels departaments convocants. 
7 El jurat podrà ampliar els premis atenent a la qualitat i l’originalitat dels 

treballs presentats. Així mateix, el jurat podrà declarar deserts aquells 
premis que no oferesquin el nivell exigible.

8 El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 23 d’abril a la Sala d’Actes del 
centre, d’acord amb el calendari d’activitats que es farà públic.

9 Els premis consistiran en xecs intercanviables per material escolar.
10 La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de totes aquestes 

bases.


