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BASES DEL CONCURS LITERARI 

1. Les narracions i els poemes hauran de ser originals, escrits en llengua catalana i 
individuals. 

2. Cada participant podrà presentar una sola obra per categoria. 

3. La temàtica serà lliure. 

4. S’estableixen sis categories: 

 - 1r i 2n d’ESO de narrativa 
 - 1r i 2n d’ESO de poesia 
 - 3r i 4t d’ESO de narrativa 
 - 3r i 4t d’ESO de poesia 
 - 1r i 2n de Batxillerat de narrativa 
 - 1r i 2n de Batxillerat de poesia 

5. L’extensió de les obres serà de: 

 - Entre 1 i 2 pàgines per a les categories de 1r i 2n d’ESO 
 - Entre 1 i 3 pàgines per a les categories de 3r i 4t d’ESO 
 - Entre 1 i 4 pàgines per a les categories de Batxillerat 

 



  
 
 

6. Les obres han d’estar escrites amb ordinador, a una sola cara i amb els fulls numerats, 
i han de tenir el format següent per a totes les categories: 

 - Cos de lletra Arial 12 
 - Interlineat 1,5 

7. Les obres es faran arribar a través del classroom del concurs literari “Sant Jordi 2021”. 

8. La data límit de lliurament serà el diumenge 18 d’abril de 2021 a la nit.  

9. El jurat estarà format pel professorat del departament de Català del centre . 

10. Per a cadascuna de les categories de narrativa i poesia, els premis seran diferents 
lots de llibres (novel·les, còmics....) d’acord amb la categoria.  

11. Els premis es lliuraran i es faran públics divendres 23 d’abril en plena celebració de 
la Diada de Sant Jordi a l’institut i els textos es publicaran a la revista del centre. Així 
mateix, se’n pot publicar algun fragment a les diferents xarxes del centre. 

 

DEPARTAMENT DE LLENGUA i LITERATURA CATALANES 

Igualada, març de 2021 


