 BASES PREMI NARRATIVA EN CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS
1. Participants
1.1. Tot l’alumnat de l’Institut presentarà una narració en català, una en castellà i una altra
en anglès.

2. Tema
2.1. Català:
Em llevo, em rento la cara, em miro al mirall... i no sóc jo.
2.2. Castellà:
Mi primera vez.
2.3. Scienglish:
1r ESO - Hydroroute or animals.
2n ESO - The story of a rock.
3r ESO – Imagine you are a living thing traveling through the Atlantic sea. You see a
quite appetizing thing floating on the sea and you are hungry, very hungry!
What are you going to do? What will happen if you eat it?
4t ESO - The life of a student in 4th of ESO can be funny, lovely, amusing
but you must be careful because it can also be stressful!
Can you write a poem or a rap song about this?
2.4. Els treballs han de ser individuals i de creació pròpia.
2.5. En cas de còpia o plagi, l'alumne haurà d'afrontar les responsabilitats que se'n derivin
i la sanció acadèmica que s'escaigui.

3. Presentació
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Mida DIN-A4, vertical.
Lletra Arial (cos 12).
Mecanografiat sense errades i amb espai entre línies d’1,5.
El treball s'encapçalarà amb el títol (en negreta i cos de lletra 18) i es signarà, al final,
amb la categoria (curs i àmbit) i un pseudònim (i no pas amb el nom). Ex.: 1r d’ESO.
Narrativa català. Pseudònim.
3.5. L’extensió màxima serà d’1 full i mig.
3.6. S’ha de conservar l’arxiu informàtic amb el text perquè els guanyadors l’hauran
d’enviar per tal de ser publicat.

4. Lliurament
4.1. Els treballs s’entregaran impresos. S’adjuntarà un sobre tancat que portarà escrit el
curs, l’àmbit i el pseudònim. Dins el sobre hi haurà el nom de l’autor/a en un paper.

5. Dates
5.1. Text definitiu: fins al 10 d’abril.

6. Premis:
6.1. El Jurat estarà composat per professorat dels diferents àmbits de treball.
6.2. Hi haurà 9 premis de Narrativa, els corresponents a cada llengua de cada nivell.
6.3. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dijous, 23 d’abril.

