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BASES DEL CONCURS LITERARI SANT JORDI 2018 

CFA FRANCESC LAYRET 

 

1. Podrà participar de manera individual qualsevol alumne del centre i 

membres del club de lectura. 

 

2. Hi haurà les següents categories i grups: 

 

Categoria 

 

Grups 

CASTELLÀ (prosa o 

poesia) 

Grup primer: escrits en castellà dels grups 

Castellà I i II, GES I, PEAI 

Grup segon: escrits en castellà dels grups de 

Competic, GES II, Anglès, Curs de preparació a 

les proves d’accés a CFGS i a la Universitat per 

majors de 25 i 45 anys, membres del club de 

lectura que no siguin jurat 

 

CATALÀ (prosa o 

poesia) 

Grup tercer: escrits en català dels grups Català I 

i II, GES I, PEAI  

Grup quart: escrits en català dels grups de 

Competic, GES II, Anglès, Curs de preparació a 

les proves d’accés CFGS i a la Universitat per 

majors 25 i 45 anys i membres del club de lectura 

que no siguin jurat 

 

ANGLÈS (prosa o 

poesia) 

Grup únic: tots els grups del centre 

FOTOGRAFIA Grup únic: tots els grups del centre 

DIBUIX ARTÍSTIC Grup únic: tots els grups del centre 

DISSENY LOGOTIP 
(Per l’Associació d’alumnes i 

antics alumnes del CFA 

Francesc Layret) 

Grup únic: tots els grups del centre 
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3. Temàtica:  El tema és lliure. 

 

4. Condicions de participació:  Pot participar qualsevol alumne matriculat al 
centre. 
Cada participant pot presentar un únic treball per categoria. 

Els treballs han de ser originals-i no s’acceptaran aquells que hagin estat 

fets per una persona diferent a l’autor.  

No s’acceptarà la participació de cap obra amb continguts contraris al dret 

d’honor, la intimitat personal o la pròpia imatge de les persones. 

Totes les obres poden ser publicades en diferents suports, exposició a 

l’escola, revistes, xarxa social de l’escola, pàgina web de l’escola...i és per 

això que la presentació de treballs implica el consentiment a la cessió dels 

drets d’imatge i autoria de forma temporal. 

 

5. Lliurament dels treballs: Els treballs poden ser lliurats en el següent 

termini: del 26/2/2018 al 9/03/2018 a la biblioteca del centre.  

L’horari d’atenció és de 10:30 a 18:30 h. 

Tots els treballs han d’estar acompanyats d’un sobre, a l’interior del qual 

s’han de fer constar les dades següents: nom i cognoms, adreça, telèfon i 

correu electrònic. 

El sobre s’ha de presentar tancat i ha de portar escrit el títol de l’obra, la 

categoria, el grup i el pseudònim de l’autor. 

 

6. Jurat: El jurat de cada categoria del concurs estarà format per: 

 

Llengua catalana i castellana:  

4 membres del club de lectura i dos professors/es de llengua 

castellana o catalana 

Llengua anglesa:  

2 professors/es anglès. 

Fotografia : 

2 professors/es.  

Dibuix artístic: 

2 professors/es.  

Disseny logotip: 

2 alumnes.  

 

7. Premis i lliurament: Com es seleccionarà el treball guanyador?  

En la primera fase el jurat de cada categoria farà una selecció d’un màxim 

de tres propostes presentades. 

En la segona fase la selecció realitzada pel jurat es posarà a votació 

popular. 
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Poden participar, a la votació, tots els membres de la comunitat escolar. 

Per dur a terme la votació els treballs seleccionats estaran exposats al 

passadís del centre del 19 al 23 de març del 2018.  

El dia 6 d’abril  a les 12h es farà el recompte de vots. 

El primer premi serà de 30 euros per totes les categories (en un xec regal 

per comprar en un establiment reconegut), un diploma i una rosa. El segon 

premi consisteix en un llibre de regal i un diploma (aquest no té dotació 

econòmica). 

El lliurament de premis es farà el 23/04/2018 a les 18h a la biblioteca del 

centre. 

El jurat pot declarar desert una categoria si considera que no hi ha un 

mínim de qualitat en els treballs. 

 

8. Bases específiques per categories: 
Categories Literàries:  

La creació pot tenir qualsevol format: prosa o poesia i ha de tenir una 

extensió màxima de 350 paraules. Es presentarà una còpia en paper i 

altre en format digital. 

Categoria de Fotografia 

Els treballs han de ser lliurats en paper i JPG. 

Categoria de Dibuix Artístic:  

Qualsevol tècnica de dibuix: aquarel.la, pintura, carbó, etc. Format de 

paper A4. 

Categoria de Disseny logotip:  

S’ha de presentar un disseny d’un logotip per “l’Associació d’alumnes 

i antics alumnes del CFA Francesc Layret” . El disseny és podrà fer per 

mitjà de qualsevol programa informàtic, i es presentarà una còpia en 

paper i altre en format digital. 

 

9. Resum del Calendari: 
Presentació dels treballs del 26/02/2018 al 9/03/2018 

Proclamació i presentació de propostes finalistes: 20/03/2018 

Votació popular: 20/03/2018 al 23/03/2018 ambdós inclosos. 

Lliurament del premi a la proposta guanyadora el 23/04/2018 

 
 

10. Participar implica acceptar aquestes bases i la inapel·lable decisió del 

jurat. L’organització es reserva el dret d’interpretar aquestes bases, de 

manera que els participants, pel fet de fer-ho accepten aquestes 

interpretacions. 


