
SANT JORDI 2022
INS AIGUAVIVA - MOLLET DEL VALLÈS

Amb la col·laboració de  
l’Associació de Famílies d’Alumnes  

de l’Institut Aiguaviva 

Jairo Sánchez - 3r B ESO



XI 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 i s’han d’enviar a l’adreça revista@insaiguaviva.org.  
Data límit de lliurament: 8 d’abril. 

C) Modalitat : Cal.ligrama 
• Llengua francesa 

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

 3a. Categoria (1r i 2n ESO)   
• Tema: Lliure 
• Creació lliure, escrita a mà.  

Els treballs s’han d’enviar a l’adreça revista@insaiguaviva.org. Data límit de lliurament: 8 d’abril. 
  

IX CONCURS CIIENTIFICOTECNOLÒGIC DE SANT JORDI 
Vídeo de divulgació cienNficotecnològica: 

BASES  
Vídeo versionant una cançó cantada (amb ball o sense) amb lletra de conceptes cienNficotecnològics. 

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

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 guanyadors del concurs, a part d’un premi, 
Nndran una valoració addicional posiNva de les assignatures cienNficotecnològiques durant el tercer trimestre. 
Els vídeos s’han d’enviar a l’adreça revista@insaiguaviva.org. Data límit de lliurament: 8 d’abril.

X CONCURS DE DIBUIX 
Il.lustració sobre el tema  de Sant Jordi 

BASES  
 Us proposem de fer una il·lustració sobre el tema de Sant Jordi des d’alguna de les seves facetes: 
- il·lustració de la llegenda, del relat, de la història, amb els fets i els personatges clàssics interpretats 

segons la vostra idea personal.  
- Expressar la simbologia amorosa, d’amistat, comparNr esNmació, valoració, etc., a través del moNu floral 

de la rosa.  
- Expressar una simbologia agrícola tradicional, amb l’espiga d’ordi, que representa un desig d’obtenir 

bones collites de cereals, salut per als camps i per a les famílies que conreen la terra, prosperitat i bons 
aliments per a tothom. 

- També podeu tractar algun dels personatges mitològics o llegendaris de manera més protagonista: el 
drac, la princesa, el cavaller… 

El dibuix es farà en un full de dibuix DinA4 o DinA3, amb tècnica lliure. Pot incorporar qualsevol 
procediment, collage, frobage, etc. En l’escena representada hi ha d’haver un treball ben acurat del color.  
Hi ha de sorNr d’alguna manera la representació de la profunditat de l’espai, perspecNva, tractament 
diferenciat dels plans propers i llunyans, superposició de formes, etc.  
 • Categories:  1a. Categoria (1r i 2n BATX) 

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

Es seleccionarà un dibuix per nivell, tots ells apareixeran en la portada i/o contraportada de l’agenda del 
pròxim curs escolar.  
Els treballs s’han d’enviar a l’adreça revista@insaiguaviva.org. Data límit de lliurament: 18 d’abril.

TOTS ELS TREBALLS S’HAN D’ENVIAR A LA REVISTA  
(revista@insaiguaviva.org). 

TOTS ELS TREBALLS GUANYADORS ES PUBLICARAN A LA REVISTA DEL CENTRE. 

A CADA ENVIAMENT HA DE CONSTAR EL VOSTRE NOM, CURS, GRUP, CONCURS 
EN QUÈ PARTICIPEU, MODALITAT I CATEGORIA. TAMBÉ HAUREU DE TRIAR UN 
PESUDÒNIM QUE ÉS EL QUE VEURAN ELS MEMBRES DEL JURAT. 

I CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA 
 BASES  
 Us proposem fer una fotografIa amb el tema LES MATEMÀTIQUES I LES FORMES DE LA 
NATURA.  

·      Les fotografies han de ser originals i fetes pels parNcipants. No es poden retocar. 
·      Cada foto haurà de dur un gtol que faci referència, d’alguna manera, al conNngut 

matemàNc de l’obra, amb gràcia i originalitat. 
·      Les fotografies podran ser en blanc i negre o en color.  
·      Cada concursant podrà parNcipar amb una única fotografia. 

Les fotograies s’enviaran al correu de la revista revista@insaiguaviva.org.  
Data límit de lliurament: 18 d’abril. 
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