
BASES DEL CERTAMEN LITERARI DE SANT JORDI 2023

1. S'estableixen les categories següents:

Narrativa 1r, 2n i 3r d'ESO (en català o castellà)
Narrativa 4t d'ESO, batxillerat i cicles (en català o castellà)
Poesia 1r, 2n i 3r d'ESO (en català o castellà)
Poesia 4t d'ESO, batxillerat i cicles (en català o castellà)
Narració de lladres i serenos 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles  (en català, castellà, 
anglès, alemany o francès)

2. Les obres tindran una extensió màxima de tres fulls DIN A4 per una plana, el cos de 
lletra haurà de ser el 12.

3. Els originals es lliuraran al departament de llengües (català, castellà i llatí). Caldrà 
posar-los en un sobre de la mida dels fulls o lliurar-los tots grapats per l'angle superior 
esquerre. A dalt del primer full caldrà que consti la categoria en una línia, tot seguit el títol 
també en una línia, una línia en blanc i a la següent el cos del text literari. Un alumne pot 
presentar una sola obra per categoria.

4. Simultàniament o amb anterioritat caldrà enviar una plica digital, en concret un correu 
electrònic a jbernat3@institutaltpenedes.cat des de l'adreça de correu institutaltpenedes 
de l'alumne. A la casella "assumpte" del correu caldrà posar el títol de l'obra literària, 
només. Dins el correu: la categoria, el títol un altre cop, el nom i els cognoms de l'autor, el 
curs i el grup. La no presentació de la plica impedirà el lliurament del premi a l'alumne 
guanyador.

5. S'atorgaran tres premis per categoria: primer, segon i tercer. Si hi hagués dificultats 
insalvables, el jurat podrà atorgar dos primers i un segon o un primer i dos segons. El jurat
podrà declarar desert un premi. El jurat no atendrà aclariments sobre els criteris de decisió
ja que la seva deliberació no és pública ni publicable. El contingut crematístic 
dels premis serà determinat pel jurat en funció del recursos que finalment ens atorguin 
l'AFA, la direcció del centre i qualsevol altra entitat que s'avingui a colꞏlaborar.

6. Els membres del jurat seran professors dels departaments de llengües i idiomes del 
centre. El jurat podrà decidir fer consultes als professors de ciències del centre per poder 
prendre una decisió prou encertada en la categoria de lladres i serenos. Exercirà de 
secretari del jurat el professor Juli Bernat.

7. Data de lliurament: el 14 d'abril, divendres, serà l'últim dia de manera inajornable; no es
farà cap excepció ja que el dia 21 com a molt tard cal fer pública la decisió del jurat, cal 
tenir present que també es pot lliurar abans en funció de l'organització 
del Sant Jordi d'enguany que cau en diumenge.


