
CONCURS ARTÍSTIC-LITERARI DE SANT JORDI 2023
DE L’INSTITUT PUIG CASTELLAR

Es convoca el concurs artístic-literari de Sant Jordi del curs 22/23 amb les bases que a
continuació es detallen.

Bases del concurs artístic-literari
1. Els treballs han de tractar el tema de L’AMISTAT. Per a la modalitat de Còmic també es
podrà tractar el tema del concurs FICOMIC d’enguany, és a dir, la cultura de la pau.

2. Hi poden concursar tots els/les alumnes de l’Institut Puig Castellar de Santa Coloma de
Gramenet, dividits en les categories següents:

(1) Alumnes de 1r Cicle d’ESO
(2) Alumnes de 2n Cicle d’ESO
(3) Alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius.

3. Es proposen les modalitats següents:

MATÈRIES 1R i 2N ESO 3R i 4T ESO BATX i CF

CATALÀ HAIKÚ/PROSA POESIA/PROSA POESIA/PROSA

CASTELLÀ GREGUERÍA/PROSA POESIA/PROSA POESIA/PROSA

LLENGÜES
ESTRANGERES

CALIGRAMA POESIA/PROSA POESIA/PROSA

VISUAL I PLÀSTICA CÒMIC CÒMIC CÒMIC

AULA D’ACOLLIDA HAIKÚ/POESIA/PROSA

FOTO CREATIVA FOTO AMB UNA FRASE ESCRITA EN CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS
(i altres llengües, si s’escau)

La foto ha de ser original, no copiada ni agafada d’internet

PROVES CANGUR PREMI AL MILLOR
RESULTAT

PREMI AL MILLOR
RESULTAT

PREMI AL MILLOR
RESULTAT

4. Tots els escrits han de ser originals de l’autor/a (poden ser realitzats per a
activitats escolars).

5. La presentació dels treballs es realitzarà de la manera següent :
- Cada escrit ha de tenir un pseudònim. Hi haurà d’haver tants pseudònims diferents

com modalitats a què us vulgueu presentar.



- Els participants penjaran els seus escrits al curs Moodle de l’Institut Puig Castellar
Concurs de Sant Jordi (clau d’autoinscripció SantJordi), dins la modalitat i
categoria que correspongui. Al curs Moodle hi han les instruccions.

- Les modalitats haikú, greguería i caligrama seran exposades per els caps de
departament de les corresponent matèries (no s’han de penjar al curs Moodle).

- La data límit de presentació de treballs és el dia 24 de març de 2023 a les 23:59.

6. No necessàriament totes les categories han de resultar premiades. Quedarà sota
el criteri del jurat.

7. Els premis consistiran en xecs regal subvencionats per l’AMPA.

8. Els guardonats/es s’anunciaran el divendres dia 21 d’abril de 2023, durant l’acte de la
diada de Sant Jordi.

9. Els jurats d’aquesta convocatòria estaran formats per professors/es dels diferents
departaments del Centre.

10. Tots els treballs s’hauran d’entregar en format .PDF, amb tipografia de lletra Arial 12 i
interlineat 1,5. L’extensió dels treballs serà de màxim 2 fulls a una cara.

11. Si algun escrit o treball plàstic no compleix els requisits d’aquestes bases no serà
tingut en consideració en les deliberacions dels jurats corresponents.

Comissió organitzadora Sant Jordi 2023
Santa Coloma de Gramenet


