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Concursos

Concursos: Concurs literari Sant Jordi 2001
Enviada per jordi el 22/Mar/2001 - 18:16

Ha sortit la convocatòria del Concurs literari que cada any celebrem per Sant Jordi.

Si continueu llegint, hi trobareu les bases. Participeu-hi!

IES PIUS FONT I QUER. CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2001.
BASES:
1. Participants: Hi poden participar tots els alumnes d’ESO i de Batxillerat de l’IES Pius Font i Quer.
2. Categories: A: Alumnes de primer i segon d’ESO. B: Alumnes de tercer i quart d'ESO. C: Batxillerat
3. Les obres que es presentin han de ser originals i inèdites. Els treballs hauran de ser escrits en català, a
màquina o a ordinador, per una sola cara, a doble espai i es lliuraran al Seminari de Llengua catalana.
a. En prosa: Conte , narració, reportatge periodístic, assaig... de tema lliure en una extensió màxima de tres fulls.
b. Estudi biogràfic o reportatge sobre l’obra teatral de Josep Maria de Sagarra
c. En vers: Sobre els temes dels Jocs Florals: FE, PÀTRIA i AMOR.
4. Premis: Hi haurà un primer premi per a cada categoria i els accèssits que el jurat cregui convenient.
5. Pliques: Les obres que es presentin han d’anar signades per l’autor i cal que hi feu constar l’edat i el curs. Si
us presenteu sota pseudònim cal que feu constar aquestes mateixes dades dins d’un sobre tancat o plica,
6. Publicació dels treballs: Els treballs originals premiats podran ser publicats a la web del nostre centre, si el jurat
ho creu convenient.
7. Termini de presentació dels treballs: El dia 19 d'abril de 2001.
8. Veredicte i repartiment de premis: El veredicte del jurat es farà públic el dia de Sant Jordi.

19 de març de 2001
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