
BASES DEL CONCURS LITERARI
DEL DIA DE SANT JORDI
Poden participar tots els nins i nines del centre. 
Les obres hauran de ser originals i de creació 
pròpia.

CATEGORIES
Categoria Petits: una història dibuixada. Crea el 
teu propi llibre amb un foli A4 plegat. Així tindràs 
4 fulles per dibuixar la teva història. Si ja saps 
escriure pots afegir les paraules que vulguis.

Categoria Mitjans: una història dibuixada i 
escrita. Crea el teu propi llibre amb un foli 
A4 plegat. Així tindràs 4 fulles per dibuixar 
i escriure la teva història. La història ha de 
contenir les paraules La increïble història de...

Categoria Grans: un relat curt o una poesia amb 
un màxim de dos folis A4 per una cara. El relat 
ha de contenir les paraules La increïble història 
de... 

MATERIAL I LLENGUA
Podeu fer servir qualsevol tipus de full però s’ha 
de respectar la mida. 

Pels dibuixos podeu fer servir llapis de colors, 
aquarel·les, collage…

Les obres han de ser escrites preferiblement 
en llengua catalana, però també acceptarem 
treballs en llengua castellana. 

DATA I FORMA DE LLIURAMENT
La data límit de lliurament és el 3 d’abril, i els
resultats es comunicaran la setmana del 24 
d’abril.

Els treballs s’han d’enviar per correu electrònic a 
l’adreça afaceipesmolinar@gmail.com, indicant 
a l’assumpte Concurs Sant Jordi.

Els dibuixos i relats s’han d’escanejar o enviar una 
foto de bona qualitat. 
El dibuix o relat no ha de dur el nom escrit, per 
tal de mantenir l’anonimat, però heu d’indicar les 
següents dades al correu electrònic: nom, curs, 
títol de l’obra, categoria i, molt important, el 
telèfon de contacte. Aquestes dades arribaran a la 
persona responsable de comunicació de l’AFA que 
passarà les obres de forma anònima al jurat. Es 
preservarà i respectarà, en tot moment, l’anonimat 
de l’autoria de l’obra. 

JURAT
El jurat estarà format pels següents membres:

• Tres representants de l’AFA
• Dos representants de la direcció de l’escola 
• Dos representants de la biblioteca del nostre 

barri, la Biblioteca del Molinar

PREMIS
Els premis, per a cada una de les tres categories, 
seran els següents: 

PRIMER PREMI: 
bo per compra de llibres valorat en 35€

SEGON PREMI: 
bo per compra de llibres valorat en 25€

TERCER PREMI: 
bo per compra de llibres valorat en 15€

(Els bons seran d’una llibreria del petit comerç de Palma)

El veredicte del jurat serà inapel·lable. L’AFA 
informarà personalment als guanyadors.

DIFUSIÓ DE LES OBRES GUANYADORES
Els treballs guardonats es penjaran a la web 
de l’AFA i/o altres mitjans i xarxes socials 
fent constar l’autoria. En enviar els treballs 
autoritzau a l’AFA a poder utilitzar-los per 
possibles activitats o publicacions futures.
Amb la vostra participació també autoritzau 
a l’AFA a publicar les fotos dels guanyadors/es. 
Aquesta autorització es pot revocar en qualsevol 
moment.

ALTRES
Qualsevol contingència no prevista serà resolta 
per l’AFA i el centre encarregats de l’organització 
d’aquest concurs.

Animau-vos a participar. Esperam els 
vostres treballs amb molta il·lusió.

Des de la comissió de Llegim en família de l’AFA del Ceip Es Molinar i en 
col·laboració amb el centre escolar, volem informar-vos que hem organitzat 
un concurs literari per celebrar Sant Jordi. 


