
INSTITUT CIRVIÀNUM DE TORELLÓ 

CONCURS LITERARI SANT JORDI 2015 

 
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el departament de Llengua i 

Literatura catalanes, per tal de promoure i d’impulsar la creació literària i 

artística, convoca  un concurs literari i convida tots els alumnes del centre a 

participar-hi. 
 

BASES DEL CONCURS: 

 

1. La participació es podrà dur a terme en dues modalitats: 

 poesia 

 narrativa 

 

2. Els premis convocats són : 

 1r cicle d’ESO: poesia i narrativa. 

 2n cicle d’ESO : poesia i narrativa. 

 Batxillerat i cicles formatius: poesia i narrativa. 

 

 3. Extensió: 

Poesia:1r cicle d’ESO:un poema o un recull de poemes (mínim  

de 10 versos) . 

2n cicle d’ESO: un poema o un recull de poemes ( mínim  

de 15 versos). 

Batxillerat: un poema o un recull de poemes ( mínim 20 

versos). 

 

 Narrativa:  1r cicle d’ESO : extensió màxima 2 folis. 

 2n cicle d’ESO: extensió màxima 3 folis. 

  Batxillerat i cicles formatius: extensió màxima 5 folis. 

 

4. Tema: Qui té un bon amic, té un bon abric. 

 

5. L’import dels premis convocats és de 50€ per a cadascun. A criteri del 

jurat, els premis podran ser declarats deserts o podrà repartir-se el seu 

import entre diversos accèssits. 

 

 

 



 

6.Tots els treballs hauran d’anar signats amb pseudònim, que constarà en 

cada full del treball, així com el cicle del concursant i la modalitat en què 

concursa ( p.e: gat mesquer , 1r cicle d’ESO, poesia). 

 

 Juntament amb els treballs, caldrà lliurar un sobre en el qual hi 

haurà d’haver: 

- a l’exterior: el pseudònim utilitzat, el cicle i la modalitat . 

- a l’interior: el nom i els cognoms del concursant, el curs i el    

 grup.     

 Cal enviar una còpia del treball a “santjordicirvianum@gmail.com” 

adreçat a “concurs literari 2015”. 

 

7.Termini de presentació : 10 d’abril. 

 

8. Lloc de presentació : secretaria. 

 

9. Els treballs premiats es publicaran a la pàgina Web del centre. 

 

10. L’acte del veredicte i de lliurament de premis coincidirà amb el 

“Festival de les arts” que se celebrarà al teatre Cirviànum de Torelló el 29 

d’abril. 
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