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BBaasseess  ddeell  ccoonnccuurrss  

ddee  SSaanntt  JJoorrddii  ccoonnffiinnaatt  22002200 

Aquest any davant la situació d’estat d’alarma que estem vivint degut al Coronavirus, és molt 
probable que no puguem celebrar la nostra diada de Sant Jordi tal i com la fem habitualment.  

Cada any l’Institut Les Vinyes, per tal de fomentar la creació literària i artística entre el seu 
alumnat d’ESO, Batxillerat i cicles, convoca un Concurs Literari. Enguany el mantindrem, la 
diferència principal però serà el format, es realitzarà ONLINE. 

Les Bases del concurs són: 

1. Podrà participar-hi tot l’alumnat matriculat a l’Institut Les Vinyes. 
 

2. Les modalitats del concurs seran les tres que es detallaran a continuació i hi haurà dos 
premis per modalitat: 

 

MODALITAT 1: CANÇÓ 

En motiu del 40è aniversari de les Vinyes, l’alumnat ha d’escriure una cançó 
commemorativa i cantar-la. Es puntuarà l’originalitat, creativitat, que estigui ben escrita i que 
tingui bona rima. A més s’hi pot posar música, amb una base a l’ordinador, o podeu tocar-la 
amb algun/s instrument/s.  

Ens agradaria que la cançó fos en català i castellà i la tornada en anglès/francès. També s’hi 
poden introduir paraules amb els altres idiomes d’origen de l’alumnat del centre. Si és possible 
amb la seva traducció en un altre full. 

 

MODALITAT 2: POESIA ( dues modalitats) 

2.1.: L’alumnat ha de recitar una poesia d’un/a poeta/poetessa famós/a o local. Aquesta pot 
ser recitada en les seves llengües d’origen, en cas que no sigui una llengua autòctona .  

Us heu de gravar en un vídeo dient el vostre nom i cognoms, el nom i cognoms del/la 
poeta/poetessa que reciteu i el nom de la poesia. 

2.2: L’alumnat escriurà una poesia pròpia i la gravarà en àudio de veu o vídeo. 
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MODALITAT 3: Contes per a nens.  Idiomes: Català, castellà, anglès o francès.  

Utilitzant el format del conte, l’alumnat n’escriurà un destinat al públic infantil. S’hi poden 
afegir missatges d’ànims o històries creatives i divertides. Després del concurs en farem un 
recull i els enviarem a les escoles properes de Santa Coloma. 

 

3. Les obres presentades han de ser originals, inèdites i no premiades en altres certàmens.  
 

4. Les obres en poesia hauran de tenir una extensió màxima d'un full. Els contes d’una o 
dues  pàgines i la cançó 3-4 minuts màxim. 

 

5. L’alumnat que hi vulgui participar ho haurà d’enviar al correu: 
concursonlinesantjordi2020@institutlesvinyes.cat abans del dimecres 22 d’abril. 
Haurà de quedar perfectament identificat el nom del participant, el curs en què està 
matriculat i a quina categoria i modalitat concursa, així com el títol o “lema” de l’obra 
presentada.  

6. Els treballs que no acompleixin aquestes bases podran ser desestimats pel jurat. 
 

7. Cada participant podrà presentar només un original a cada modalitat.  
 

8. El jurat estarà integrat per docents de l’INS Les Vinyes. 
 

9. El jurat determinarà els/les guanyadors/es en cadascuna de les categories i modalitats. 
Es reservarà el dret de declarar premis deserts. La seva decisió serà inapel·lable. 

 

10. Els premis seran subvencionats pels diferents estaments de l’INS Les Vinyes. 
 

11. El veredicte del concurs es farà públic en un comunicat online a la pàgina web del 
centre. 
 

 
 
 
 
 
Institut Les Vinyes, 6 d’abril de 2020 

 

mailto:ieslesvinyes@xtec.cat
http://www.institutlesvinyes.cat/
mailto:concursonlinesantjordi2020@institutlesvinyes.cat

