CONCURS DE NARRACIÓ
I POESIA
Aquest concurs literari anirà adreçat a l’alumnat dels nivells següents:
1r cicle d’ESO, 2n cicle d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i PFI.
També hi podran participar el professorat i el PAS.
Es regirà d’acord amb les bases següents:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

El concurs serà de narrativa i poesia i els textos es podran
presentar en qualsevol de les llengües impartides a l’institut:
anglès, francès, castellà i català.
El tema serà “El meu institut” i les obres tindran una extensió
màxima de:
Cinc pàgines per al premi de narrativa.
Un poema de quaranta versos per al de poesia.
Els treballs a ordinador es presentaran amb una lletra arial en
cos 12 o Times New Roman en cos 14.
Tots els treballs hauran de ser originals, signats amb un
pseudònim i anar acompanyats d’un sobre on constarà
l’esmentat pseudònim i que contindrà les dades personals (nom,
cognom, curs i municipi). Aquells treballs que no compleixin
íntegrament aquests requisits seran desqualificats.
La data de lliurament de premis serà informada més endavant.
El termini de presentació serà el dia 8 d’abril de 2016.
Els treballs es lliuraran a la Biblioteca a l´hora del pati.

PREMI DE FOTOGRAFIA
Participants:
Alumnes ESO, BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS, PFI ,
PROFESSORAT i PAS. (La partipació és obligatòria per als alumnes que
cursen l´assignatura de VIP).
Tema:

“El meu institut”. Les fotografies han de ser originals i no
poden fer-se fotomuntatges. Cada foto haurà de portar un
títol que faci referència al seu contingut.

Presentació:
En format 15 per 20, imprès a color o en blanc i negre.
Premis:
Hi haurà quatre categories:
PRIMER CICLE ESO
SEGON CICLE ESO
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
PROFESSORAT i PAS
PFI
La data de lliurament de premis serà informada més endavant.
LLIURAMENT
El lliurament dels treballs s’ha de fer abans del dia 1 d’abril de 2016 a
la Biblioteca del centre o al professorat de VIP fins a les 14.00. Amb la
fotografia s’han d’adjuntar en un sobre tancat les següents dades: nom
del participant, curs i edat.

