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LA COMISSIÓ LINGÜÍSTICA DE L’IES XARC CONVOCA ELS PREMIS:
POESIA: Manel Marí

Categoria A: alumnat de 1r, 2n, 3r d’ESO i FPB.
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat, i FP GM.

*S’admetrà la diversitat formal (vers lliure, cal·ligrama) i temàtica, però, les composicions no podran
superar l’espai d’un foli per una cara.

CONTE CURT: Joan Castelló Guasch

Categoria A: alumnat de 1r, 2n, 3r d’ESO i FPB.
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i FP GM.

*S’admetrà la diversitat temàtica, però les narracions no podran sobrepassar l’espai de cinc pàgines.

FOTOGRAFIA: “Què és Eivissa per a tu?”

Categoria A: alumnat de 1r, 2n, 3r d’ESO i FPB.
Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i FP GM.

*S’admetrà la presentació d’un màxim de tres treballs per alumne/a.

BASES DEL CONCURS
1. DESTINATARIS/ÀRIES: Hi pot participar tot l'alumnat de l'IES Xarc.
2. LLIURAMENT: Els treballs, originals i inèdits, s'han de lliurar , en format digital al correu
electrònic comissio_linguistica@iesxarc.es; s’adjuntaran dos arxius, un amb els treballs
(sense dades personals) i un altre amb les dades personals (nom i curs).

3. SUPORT: Es pot demanar suport al professorat de Llengua catalana o altre professorat. Així
mateix, aquest pot orientar en relació a la idea inicial.

4. JURAT: Fan part del jurat, tots els membres de la Comissió lingüístiallca i el seu veredicte
és inapel·lable.

5. TREBALLS PREMIATS: Poden ser publicats a la pàgina www.iesxarc.es.
6. PREMIS: Un concurs o una categoria, pot ser considerat desert, si així ho consideren els
membres del jurat. Es pot concedir un accèssit, si la qualitat del treball no és considerada
suficient. Es faran efectius en llibres, material escolar o vals que es lliuraran en acte públic
dia 30 d’abril.

7. TERMINI: La data límit de lliurament és dia 23 d’abril de 2021.
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
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