3r CONCURS LITERARI DE SANT JORDI
Organitzat per l’AMPA de l'Escola Arrels
BASES DEL CONCURS LITERARI
1. Totes les obres presentades han de ser originals i inèdites. No s'hi poden presentar
obres premiades en altres concursos.
2. Categories. Hi ha una categoria única que inclou dues modalitats: relat breu o poesia.
3. Poden participar-hi pares, avis, tutors i germans d’estudiants de l'Escola Arrels.
També podran participar-hi els mestres de l’escola i el personal que hi treballa
(neteja, cuina, administració.…).
4. Cada autor podrà presentar com a màxim una obra.
5. La temàtica és lliure, encara que el jurat valorarà especialment aquelles obres que
puguin ser accessibles a tota la comunitat escolar.
6. Premis. Només hi ha primer premi. En funció de les obres presentades el jurat podrà
decidir ampliar al nombre de premis fins a 3.
7. Idiomes. Les obres es podran presentar en català o castellà.
8. Extensió màxima i presentació: 7 fulls DIN A4 a doble espai i per una cara, i en un
tipus de lletra de 12 punts. Les obres presentades a concurs es lliuraran a l’AMPA en
un sobre que contingui l'obra, juntament amb un sobre tancat que contingui les
dades de l'autor/a (Nom i numero de telèfon). En tots dos sobres cal indicar, a la part
exterior, el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor/a.
9. Totes les obres premiades seran publicades a través de la web de l’AMPA. Els originals

no premiats es guardaran a l’AMPA fins el dia 2-5-2018, data en què seran destruïts
els que no hagin estat recollits.
10. El jurat estarà integrat per dos membres de la Junta de l’AMPA. No podran ser jurats
aquells que presentin alguna obra al concurs. El veredicte del jurat serà inapel·lable i
es farà públic durant l'acte de lliurament de premis. El jurat resoldrà qualsevol
qüestió no prevista en aquestes bases.
11. Acte de lliurament de premis. Els premis es lliuraran el dia 23 d’abril del 2018 a les

17:30 de la tarda al pati de l’escola durant l'intercanvi de llibres que organitza l'AMPA
per Sant Jordi, moment en què es coneixerà la composició del jurat.
12. IMPORTANT: El termini de presentació d'obres finalitza el dilluns 16 d'abril de 2018

a les 17:00 hores.
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