BASES XXXI CONCURS LITERARI

Jocs
Florals
2020

AGORA SANT CUGAT INTERNATIONAL SCHOOL
AGORA PATUFET INFANT SCHOOL

JOCS FLORALS –2020-: BASES
ALUMNES/EXALUMNES/PARES/PROFESSORS DEL CENTRE
1.- GÈNERES
1.a.- POESIA:
a.- RODOLÍ o AUCA:
* nivell: Educació Infantil; Cicle Inicial d’Educació Primària (EP).
* tema: "Sant Jordi" o Tema lliure.
* extensió: auca: Educació Infantil: 1 full DIN-A4 (4 vinyetes, màx.)
Cicle Inicial: 2 fulls DIN-A4 (8 vinyetes, màx.)
rodolí: conjunt de dos o més versos, sovint apariats -màx.10vv.b.- POEMA:
* nivell: EP; ESO; Batx.; Pares/Professors/Exalumnes.
* tema: amor, natura, pàtria o tema lliure.
* extensió: màxim 40 versos.
1.b.- PROSA:
a.- NARRACIÓ: (Redacció/Còmic)
* nivell: C.Inicial; Cicle Mitjà i Sup. d’EP; ESO (1r cicle).
* tema: “Sant Jordi” o tema lliure.
* extensió: 1 o 2 fulls DIN-A4
b.- NARRACIÓ: (Conte curt o relat)
* nivell: ESO (2n cicle)-Batx.; Pares/Professors/Exalumnes.
* tema: lliure.
* extensió: mínim 2 fulls DIN-A4, màxim 6 fulls DIN-A4.

2.-PRESENTACIÓ
Pares/Professors/Exalumnes:
-Tots els treballs aniran enquadernats en portafolis de plàstic.
- El primer full contindrà la següent informació:
* títol de l'exercici
* gènere en el qual participa
* nom i cognoms de l'autor
* nom i cognoms del fill/nét etc., i curs que fa a l’Escola (si s’escau)
* telèfon de contacte
* adreça electrònica
-

El segon full repetirà el títol de l’exercici, encapçalant el text literari.
Els treballs presentats han de ser originals. Hom podrà triar l’idioma o
idiomes, i participar en qualsevol dels gèneres literaris a concurs.

Alumnes:
- Només és obligatori l’ús dels fulls oficials del Certamen Literari que es
podran baixar de la CAV o de la pàgina web de l’Escola:
www.agorasantcugat.edu.es, en el cas d’aquells treballs que siguin seleccionats
pels professors de llengua i literatura.
- Els treballs han de ser originals i es podran presentar en català, castellà i anglès
(des d’Infantil fins a Batxillerat), en francès i alemany (a l’ESO) i en xinès (de
3r d’EP a 3r d’ESO), no essent vàlida la traducció d’un text original a cap de les
altres llengües.
Tots els treballs:
-Es presentaran en fulls DIN-A4, escrits per una sola cara deixant uns marges de:
* esquerra: 3 cms.
* dreta:
2 cms.
* superior: 5 cms.
* inferior: 3 cms.
-Si ocupen més d’un full, aquests aniran numerats en el marge inferior (centrat).
- S'escriurà:
* Educació Infantil i EP (Cicles Inicial i Mitjà): manuscrit, en lletra llegible i
entenedora.
* EP (Cicle Sup.); ESO; Batx.; Pares/Professors: amb ordinador (lletra: Arial , núm.
12; interlineat a 1,5).
-Important:
Cal que el concursant preseleccionat (de 1r d’ESO a BATX.) lliuri al professor el
treball imprès, que li haurà estat prèviament corregit, sense cap errada de
competència lingüística.

3.- TERMINI DE LLIURAMENT
*Alumnes:
- Els exercicis s' hauran de presentar en el termini que estableixi el professor de la matèria.
*Pares/Professors/Exalumnes:
-Fins al dilluns 23 de març (lliurant els treballs a secretaria o bé, a l’adreça electrònica:
jordi.ballus@agorasantcugat.edu.es ).

4.- PREMIS
1.- NOMBRE I GÈNERES: Els treballs en català, castellà, anglès i xinès rebran tres
premis (Flor Natural, Englantina, Viola) per cadascun dels següents gèneres i apartats:
a.- POEMES/AUQUES/RODOLINS
b.- NARRACIONS (redacció, còmic, conte curt o relat)
- Els treballs en francès i alemany podran accedir a Premis Extraordinaris, (un màxim
de dos, per a cadascun dels gèneres i apartats esmentats anteriorment).

2.- CONDICIONS:
-El Jurat Literari podrà declarar qualsevol dels premis DESERT, si considera
insuficient la qualitat literària dels textos; com també podrà atorgar accèssits o premis
ex aequo, si ho considera oportú. El seu veredicte serà inapelable.
3.- ENTREGA LLIURAMENT DE PREMIS:
-Els premis seran lliurats als alumnes (d’Educació Infantil fins als d’ESO) en l'acte de
la celebració dels Jocs Florals de l’escola , i, en el cas dels alumnes de Batx. i
Pares/Professors/Exalumnes, en la FESTA LITERÀRIA del dia 30 d'abril
(dijous), a les 20 h.
- Els autors premiats llegiran en públic els seus poemes i hauran d’enviar els treballs
guardonats (prosa i poesia) a l’a/e: ignasi.sorolla@agorasantcugat.edu.es . L´Escola es
reserva el dret a publicar les obres guardonades o inserir-les a la seva pàgina web.

5.- JURAT
- El Jurat estarà integrat per escriptors, periodistes, membres de l'AMPA i professors
del mateix centre.
- Els membres del Jurat Literari rebran els dossiers de les obres seleccionades
com a finalistes, el dia 27 de març, divendres.
- Els membres del Jurat Literari es reuniran a la Biblioteca del centre, el dia 15 d’abril
(dimecres), a les 17.15 h, per a deliberar sobre els premis en els apartats de POESIA:
(ESO; Batx.; Pares/Professors/Exalumnes) i PROSA: (ESO; Batx.; Pares/Professors/
Exalumnes).
EN SÍNTESI...
CONCURS LITERARI ALUMNES BATXILLERAT i
EXALUMNES/PARES/PROFESSORS:
OBERT A TOTS ELS ALUMNES DE BATXILLERAT, EXALUMNES, PARES,
FAMILIARS i PROFESSORS.
-Textos a concurs: Narració (màxim 6 fulls DIN-A 4) i/o Poesia (màxim 40 versos).
-Idioma: Català, i/o Castellà, i/o Anglès, i/o Francès, i/o Alemany, i/o Xinès.
-Termini: Fins al dilluns 23 de març (apartat: pares/professors/exalumnes).
-Lloc: Fer arribar els treballs a secretaria o bé, a l’a/e:
jordi.ballus@agorasantcugat.edu.es
-Premis: Tres per a cada categoria.
-Lliurament de premis: A la Festa Literària del dia 30 d’abril (dijous), a les
20 h. [El Jurat es posarà en contacte amb els autors finalistes].
FESTA LITERÀRIA
OBERTA A TOTS ELS PARES, FAMILIARS, EXALUMNES, ALUMNES i
PROFESSORS.
-Dia i hora: 30 d’abril, a les 20 h.
-Lloc: Auditorium “Josep Carreras” (Edifici El Roure)
-Poemes recitats: A càrrec d’alumnes i professors del centre.
-Lliurament de premis: Lectura dels textos guardonats en els XXXI Jocs Florals.

