
 

 
 

 

DESÈ CONCURS LITERARI 

COL·LEGI SANT VICENÇ 
 

 
JUSTIFICACIÓ 

Amb motiu de la pròxima celebració de la 

festa de Sant Jordi (23 d’abril), diada literària 

per excel·lència, la Comissió de Biblioteca del 

Col·legi Sant Vicenç convoca el 10è 

CONCURS LITERARI del nostre centre, una 

activitat que s’insereix en els objectius de 

dinamització de la nostra sala de lectura. 

 

 

DESTINATARIS 

Podran participar en aquest concurs tots els alumnes d’educació primària i 

tots els pares, mares, avis, àvies i exalumnes de l’escola. 

 

CATEGORIES 

Dins el grup d’alumnes, s’estableixen tres categories: 

a) alumnes del cicle inicial 

b) alumnes del cicle mitjà 

c) alumnes del cicle superior. 

Dins el grup d’exalumnes, es fixen dues categories: 

a) alumnes d’ESO 

b) alumnes de batxillerat i cicles formatius. 

Dins el grup de pares, mares, avis i àvies, s’estableix una única categoria. 

 

MODALITATS 

Tots els participants han de presentar una narració, una poesia o un còmic en 

català o castellà de tema lliure que no contradigui els principis bàsics del 

Caràcter propi del Col·legi Sant Vicenç. L’extensió màxima dels treballs serà de 

tres fulls DIN A-4 mecanografiats a doble espai en el cas dels alumnes, i de 

quatre fulls en el cas dels exalumnes i els adults. 

 

 

 



 

 
 

 

PRESENTACIÓ DE LES OBRES 

En el cas dels exalumnes i adults, les obres es presentaran a la biblioteca 

Ramon Folch (1) en un sobre gran tancat, dintre del qual s’inclouran: 

a) quatre còpies del treball signades amb pseudònim; 

b) un sobre petit tancat amb les següents dades personals: nom i cognoms, 

edat, adreça, telèfon i correu electrònic, a més del títol del treball i la 

modalitat (narració, poesia o còmic). 

A l’anvers del sobre gran hi figurarà el títol de l’obra, el pseudònim, el grup i la 

categoria. 

El termini de presentació finalitza a les 17.00 h del dia 28 d’abril de 2016. 

 

En el cas dels alumnes d’E. Primària, les obres hauran de ser escrites a 

l’escola i seran triades pels equips de mestres de cada cicle. 

 

(1) Horari de la biblioteca: de dilluns a dijous, de 17 a 18.30 h. 

 

 

EL JURAT 

El jurat del concurs estarà format per mares bibliotecàries i mestres de la 

Comissió de Biblioteca. 

 

 

PREMIS 

Els premis consistiran en lots de llibres. Dins de cada categoria s’escollirà un 

guanyador i un finalista, els noms dels quals es donaran a conèixer en el 

decurs d’un acte literari que tindrà lloc a la biblioteca Ramon Folch el pròxim 19 

de maig, a les 17.15 h, com a cloenda de les activitats de la Setmana Literària 

del Col·legi Sant Vicenç. 

Les obres dels guanyadors es publicaran en la revista escolar Nosaltres. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

 

 

 

 

Sant Vicenç dels Horts, 

abril de 2016 

 


