
CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2022

B A S E S

1. En aquest concurs literari hi podrà participar tot l’alumnat de l’INS Josep Lladonosa de Lleida.

2.  Primer cicle (1r i 2n d’ESO) Elaboració d’auques en relació a la Diada de Sant Jordi.

L’auca és un conjunt de petites estampes acompanyades cadascuna d'una llegenda, disposades en un sol full de paper. En aquest cas ha de fer referència a la diada

de Sant Jordi i ha d’anar acompanyada d’un rodolí al peu de l'estampa o dibuix. El dibuix s'ha d'ajustar al vers. Un rodolí és el conjunt de dos versos apariats,

generalment de to satíric o humorístic. L’auca ha de tenir 9 estampes o dibuixos. Les professores de llengua catalana us facilitaran el full per poder fer l’auca.

3.  Segon cicle (3r i 4t d’ESO) Els textos seran microrelats. 

Un microrelat és un conte molt breu, amb una extensió màxima al voltant de 750 caràcters o 10 línies de text. Es tracta d’un text literari narratiu que es caracteritza

per la brevetat de contingut, és concís i d'una gran intensitat expressiva, com un veritable extracte que presenta l'essència d'una història. Aquest breu relat té una

enorme capacitat suggeridora, textualment diu poc i narrativament condensa molt.

4.  Els textos han de ser en llengua catalana.

5. Categories:

 1.- Primer cicle (1r i 2n d’ESO) 

 2.- Segon cicle (3r i 4t d’ESO) 

 3.- Batxillerat. 

6. Els microrelats s’escriuran a partir d’una de les tres fotografies que seran penjades a la pàgina web del centre.

Els aspirants del segon cicle d’ESO presentaran els textos en paper mecanografiats als professors de llengües.

Els  aspirants  a  la  categoria  3  (Batxillerat)  poden  presentar  el  seu  text  per  correu  electrònic  fins  a  les  24  hores  del  dia  20  d’abril  a  l’adreça  següent:

santjordi@insjoseplladonosa.cat

7.  Els noms dels participants han de constar a l’encapçalament de tots els textos presentats. 

8. La resolució del jurat es farà pública el divendres dia 22 d’abril, durant els actes de celebració de Sant Jordi.

9. El jurat podrà declarar deserts un o més premis. 

10. Els textos premiats hauran de lliurar-se en format digital al professorat de català i castellà la setmana després de Sant Jordi.

11. Els premis que atorgarà el jurat seran els següents:

1.- Primer cicle (1r i 2n d’ESO)  30 €

2.- Segon cicle (3r i 4t d’ESO) 30 €

3.- Batxillerat.  30 €

La presentació en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases
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