
SANT JORDI 2019 
INS AIGUAVIVA - MOLLET DEL VALLÈS 

Amb la col·laboració de l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut 

Aiguaviva 



VIII	  CONCURS	  LITERARI	  DE	  SANT	  JORDI 

BASES	   
A)	   Modalitat	  :	  Prosa	  
• Llengua	  catalana,	  castellana,	  anglesa	  o	  francesa	  
	  	   Categories:	  	  	  	  	   1a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  BATX)	  
	   	   	   2a.	  Categoria	  (3r	  i	  4t	  ESO)	  

	  3a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  ESO)	  	  
	  (Llengua	  francesa:	  només	  1a	  categoria) 

• Tema:	  Lliure	  
• Extensió	  màxima:	  2	  fulls	  a	  una	  sola	  cara.	  Text	  a	  doble	  espai.	  Mida	  lletra:	  12	  

B)	   Modalitat	  :	  Poesia	  
• Llengua	  catalana,	  castellana,	  anglesa	  o	  francesa	  

Categories:	  	  	  	   1a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  BATX)	  
	  	   	   2a.	  Categoria	  (3r	  i	  4t	  ESO)	  

	  3a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  ESO)	  	  
(Llengua	  francesa:	  només	  1a	  i	  2a	  categoria) 

• Tema:	  Lliure	  
• Extensió	  màxima:	  20	  versos.	  Text	  a	  doble	  espai.	  	  Mida	  lletra:	  12.	  

Els	  treballs	  han	  de	  ser	  escrits	  amb	  ordinador.	  Se	  n’han	  de	  lliurar	  3	  còpies	  en	  un	  sobre	  
gros.	  En	  el	  sobre	  ha	  de	  constar	  el	  pseudònim	  de	  l’autor	  i	   	   la	  llengua	  i	  la	  modalitat	  –
prosa	  o	  poesia-‐	  en	  què	  es	  parRcipa.	  A	  dins	  s’hi	  ha	  de	  posar	  un	  sobre	  peRt,	  amb	  el	  
nom	  de	  l’autor.	  	  
Lliurament:	  Fins	  al	  8	  d’abril,	  a	  les	  8	  h. 

I	  CONCURS	  LITERARI	  CAMINS	  DE	  L’EXILI	  
Impressió	  personal	  sobre	  la	  sorFda	  de	  la	  Ruta	  de	  l’exili,	  la	  Maternitat	  d’Elna	  i	  
l’exposició	  Camins	  de	  l’exili.	   

BASES	   
A)	   Modalitat	  :	  Poesia	  
• Llengua	  catalana	  o	  castellana	  
	  	   ParRcipants:	  Alumnes	  de	  4t	  d’ESO. 
• Tema:	  Impressió	  personal	  sobre	  la	  sorRda	  de	  la	  Ruta	  de	  l’exili,	  la	  Maternitat	  

d’Elna	  i	  l’exposició	  Camins	  de	  l’exili.	   
• Extensió	  màxima:	  6	  versos.	  Text	  a	  doble	  espai.	  Mida	  lletra:	  12	  

Els	  treballs	  han	  de	  ser	  escrits	  amb	  ordinador.	  Se	  n’han	  de	  lliurar	  3	  còpies	  en	  un	  sobre	  
gros.	   En	   el	   sobre	   ha	   de	   constar	   el	   pseudònim	   de	   l’autor	   i	   la	   llengua	   en	   què	   es	  
parRcipa.	  A	  dins	  s’hi	  ha	  de	  posar	  un	  sobre	  peRt,	  amb	  el	  nom	  de	  l’autor.	  	  
Lliurament:	  Fins	  al	  8	  d’abril,	  a	  les	  8	  h. 

VI	  CONCURS	  CIIENTÍFICOTECNOLÒGIC	  I	  MATEMÀTIC	  DE	  
SANT	  JORDI 

BASES	  	  
Vídeo	  de	  divulgació	  cienRficotecnològica	  o	  matemàFca:	  
Vídeo	  versionant	  una	  cançó	  cantada	  (amb	  ball	  o	  sense)	  amb	  lletra	  de	  conceptes	  
cienRficotecnològics	  o	  matemàRcs.	  

• Categories:	  	   1a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  BATX)	  
	   	   	   2a.	  Categoria	  (3r	  i	  4t	  ESO)	  
	   	   	   3a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  ESO)	  

Grups:	  de	  3-‐5	  persones	  
Els	  vídeos	  han	  de	  ser	  originals	  i	  inèdits.	  Duració	  màxima	  aprox.:	  3	  min.	  Els	  treballs	  s’han	  de	  
penjar	  a	  youtube/vímeo	  o	  realitzar-‐los	  amb	  una	  aplicació	  gratuïta	  de	  telèfon	  mòbil.	  Els	  
vídeos	  o	  els	  seus	  enllaços	  s’han	  d’enviar	  a	  l’adreça	  tutoria@insaiguaviva.org.	  
Els	  guanyadors	  del	  concurs,	  a	  part	  d’un	  premi,	  Rndran	  una	  valoració	  addicional	  posiRva	  de	  
l’assignatura	  matemàRques	  o	  de	  les	  cienRficotecnològiques	  durant	  el	  tercer	  trimestre.	  
Lliurament:	  Fins	  al	  8	  d’abril.

VII	  CONCURS	  DE	  DIBUIX	  
Il.lustració	  d’una	  llegenda	  tradicional	  

BASES	   
Us	  proposem	  fer	  una	  il·∙lustració	  d’una	  de	  les	  tres	  llegendes	  que	  us	  proposem	  a	  
l’enllaç	  següent:	  hgps://www.visualiplasRca-‐insaiguaviva.org/concurs-‐sant-‐
jordi-‐2019/	  
Els	  personatges	  i	  les	  escenes	  han	  de	  parRr	  de	  formes	  geomètriques,	  tot	  treballant	  
les	  textures,	  els	  colors	  i	  la	  composició.	  Es	  valorarà	  tant	  la	  part	  plàsRca	  del	  dibuix	  
com	  la	  percepció	  de	  profunditat	  en	  les	  imatges	  i	  la	  coherència	  de	  l’escena.	  
	   Categories:	  	   	  1a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  BATX)	  

	   2a.	  Categoria	  (3r	  i	  4t	  ESO)	  	  	  
	   3a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  ESO)	  	  	  

Els	  dibuixos	  es	  podran	  entregar	  a	  qualsevol	  dels	  professors	  del	  Departament	  de	  
Visual	  i	  PlàsRca.	  S’entregaran	  signats	  en	  el	  revers	  amb	  un	  pseudònim	  i	  agafat	  al	  
darrera	  un	  sobre	  peRt,	  tancat,	  amb	  el	  mateix	  pseudònim,	  dins	  del	  qual	  hi	  haurà	  les	  
següents	  dades:	  nom	  de	  l’autor,	  curs	  i	  classe.	  	  
Es	  seleccionarà	  un	  dibuix	  per	  nivell,	  tots	  ells	  apareixeran	  en	  la	  portada	  i/o	  
contraportada	  de	  l’agenda	  del	  pròxim	  curs	  escolar.	  A	  més,	  es	  farà	  una	  exposició	  amb	  
tots	  els	  dibuixos	  rebuts	  a	  la	  Sala	  d’actes	  de	  l’edifici	  Rambla.	  
Lliurament:	  Fins	  al	  10	  abril	  


