
XI Edició, Sant Jordi 2020

L’Institut Miquel Biada de Mataró convoca la onzena edició dels concursos de Sant Jordi.-

Tothom que vulgui participar haurà de seguir les bases que es concreten a continuació. 

QUINS CONCURSOS PUC PARTICIPAR?

Hi ha dos tipus de concursos:

el concurs literari,

el concurs de fotografia.

QUI POT PARTICIPAR?

Tots els alumnes d’ESO, Batxillerat,  PFI i  Cicles de Formació. Els participants podran

optar als premis de la categoria A (alumnes de primer cicle de secundària),  als de la

categoria B (alumnes de segon cicle de secundària i PFI) o als de la categoria C (alumnes

de batxillerat i Cicles). Els concursos es classificaran de la següent manera: 

GRUP A: 1 i 2 d’ESO (primer cicle de secundària).

GRUP B: 3 i 4 d’ESO (segon cicle de secundària) i PFI.

GRUP C: Batxillerat i Cicles de Formació de Grau Mig i Superior.

Només es pot participar un sol cop en cada concurs. 

EL JURAT

 El jurat està format pels alumnes col·laboradors, representants del professorat i de

l’AMPA.

 El jurat té com a principals funcions: 

o Valorar les obres presentades en els concursos.

o Dictaminar les obres guanyadores.

o Fer el lliurament dels premis als guanyadors.

 El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis oferts si la qualitat dels treballs

així ho requereix.

EL VEREDICTE

El dia de la celebració de Sant Jordi es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els

premis als treballs guanyadors. 

ACLARIMENTS ...

Tots els treballs presentats en els concursos es conservaran a la biblioteca de l’INS Miquel

Biada. 

CONCURS LITERARI

COM HA DE SER L’ESCRIT LITERARI?

I. Escrit literari  . Característiques :



o Individuals.

o Escrits en català o en castellà.

o Pot ser un conte, un poema, teatre, assaig o microrelat. 

o Tots els treballs han de ser paginats, a espai 1.5 i utilitzant el tipus de lletra

Arial, mida 12 punts.

ACLARIMENT: l’escrit literari pot ser:

Escrit curt: inclou el microrelat i haikus.

Escrit llarg: inclou un conte, assaig, poesia o teatre (màxim 3 pàgines).

I EL TEMA ...? 

Crítica social.

I SI GUANYO?

FINALISTES de totes les categories: un val regal per bescanviara al bar de l’institut.

GUANYADORS  de  totes  les  categories:  un  val  regal  per  bescanviara  la  llibreria  «El

Tramvia».

COM S’HAN DE PRESENTAR ELS TREBALLS?

L’escrit s’ha de penjar al Moodle del Biada, a l’apartat biblioteca, XI edició, Sant Jordi

2020. Concurs Literari.

QUAN PRESENTO L’ESCRIT LITERARI?

La data límit per presentar els treballs serà el dimarts 14 d’abril de 2020.

CONCURS DE FOTOGRAFIA

QUIN SERÀ EL TEMA?

Critica social.

COM HAN DE SER LES FOTOGRAFIES?

Les fotografies presentades han de ser individuals, inèdites i originals. 

I SI GUANYO...?

FINALISTES de totes les categories: un val regal per bescanviara al bar de l’institut.

GUANYADORS  de  totes  les  categories:  un  val  regal  per  bescanviara  la  llibreria  «El

Tramvia».

COM S’HAN DE PRESENTAR ELS TREBALLS?

La fotografia s’ha de penjar al Moodle del Biada, a l’apartat biblioteca, XI edició. Sant Jordi

2020. Concurs de fotografia. A més a més: 

• La fotografia ha de tenir un títol.



• Les imatges han de ser digitals i  d’una mida màxima de 2 MP (megapíxels). El
format ha de ser JPG.

• Cal presenta dues fotografies: l’original (composició original, aquella que presenteu
al concurs) i una còpia de l’original (on aparegui retratat l’autor de la fotografia dins
la composició original).

• En un document Word adjunt, hi figurarà el títol de la fotografia, el nom i cognoms
de l’alumne i el curs.

QUAN PRESENTO L’ESCRIT LITERARI?

La data límit per presentar els treballs serà el dimarts 14 d’abril de 2020.


