AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

BASES DEL CERTAMEN LITERARI
INFANTIL I JUVENIL DE SANT JORDI 2015
La Regidoria d’Ensenyament convoca la novena edició del Certamen literari infantil i juvenil
de Sant Jordi.
1. Objecte i principis
Aquestes bases tenen la finalitat de regular la concessió dels premis literaris de narrativa i
poesia de Sant Jordi 2015 atorgats per l’Ajuntament d’Esparreguera a alumnes d’Educació
Infantil, Primària i Secundària del municipi.
L’atorgament d’aquests premis per part de l’Ajuntament d’Esparreguera s’exerceix en l’àmbit
de les seves competències de foment en l’àmbit de la cultura i de conformitat amb els
principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat
pressupostària.
La línia educativa municipal vol potenciar la participació de la comunitat educativa en aquest
concurs per tal de reforçar les competències lingüístiques d’escriptura i lectura. Es pretén
fomentar la creativitat en l’expressió escrita, reforçar les competències lingüístiques a tots
nivells, incentivar l’hàbit de la lectura i ajudar els alumnes de P3 a 4t. d’ESO de la nostra vila
a assolir una competència comunicativa sòlida.
2. Modalitats
Els treballs han de ser originals, inèdits i escrits en català. Cada participant pot presentar un
treball únic i només poden prendre part en el concurs els alumnes matriculats en centres
educatius d’Esparreguera.
Les modalitats de les obres seran:
- Narrativa (ficció o no-ficció)
- Poesia
3. Categories
A Cicle Infantil i Cicle Inicial de Primària (creació individual)
B Cicle Mitjà de Primària (creació individual)
C Cicle Superior de Primària (creació individual)
D 1r. i 2n. d’ESO (creació individual)
E 3r. i 4t. d’ESO (creació individual)
G Treballs de classe (creació col·lectiva)
4. Tema i característiques
El tema és lliure i es valorarà l’originalitat i la correcció lingüística en funció de l’edat.
Categoria A
Narració i poesia: fins a dos fulls escrits a mà.
Categoria B
Narració i poesia: fins a quatre fulls escrits a mà, mecanografiats o impresos amb ordinador
a doble espai.
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Categoria C
Narració: fins a sis fulls, mecanografiats o impresos amb ordinador a doble espai.
Poesia: poemes o conjunt de poemes d’un mínim de 15 versos i un màxim de 100 versos.
Categoria D
Narració: fins a vuit fulls, mecanografiats o impresos amb ordinador a doble espai.
Poesia: poemes o conjunt de poemes d’un mínim de 20 versos i un màxim de 100 versos.
Categoria E
Narració: fins a deu fulls, mecanografiats o impresos amb ordinador a doble espai.
Poesia: poemes o conjunt de poemes d’un mínim de 25 versos i un màxim de 120 versos.
Categoria G
Qualsevol format i amb una extensió màxima de 15 fulls, amb la possibilitat d’incloure-hi
dibuixos o altres elements gràfics, tot i que es valorarà essencialment la part literària.
Els fulls utilitzats seran preferentment de mida DIN A4 i escrits a una sola cara. En funció de
les característiques dels textos i dels processos de treball, es podran admetre altres formats
i extensions, particularment, en els treballs de classes d’alumnes més petits.
5. Presentació
Els treballs aniran signats amb pseudònim i es presentaran dins d’un sobre on constarà la
categoria i el pseudònim. A l’interior del sobre n’hi haurà un altre de tancat, també amb la
categoria i el pseudònim a l’exterior, que contindrà les dades següents: pseudònim, nom i
cognoms de l’autor/a, categoria, edat, telèfon, classe i centre educatiu.
La presentació de les obres es farà mitjançant els centres educatius d’Esparreguera. Totes
les obres s’hauran de lliurar als centres, no a l’Ajuntament. Els centres educatius
s’encarregaran de recollir totes les obres presentades pels alumnes, de seleccionar dues
obres de cada categoria i de lliurar aquestes obres a l’Ajuntament, en tants sobres com
categories hi hagi.
Els centres de Secundària i Primària de dues o més línies tindran la possibilitat de presentar
quatre obres per categoria de Secundària i tres obres per categoria de Primària, en els
casos que, veient-ne l’alta qualitat, sigui difícil escollir-ne només dues.
La participació implica per part de la persona autora el consentiment per a divulgar l’obra
presentada. També suposa la garantia, per part de la persona autora, amb total indemnitat
per a l’Ajuntament d’Esparreguera, de l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada i que
aquesta no és còpia ni modificació total o parcial d’una altra obra pròpia o aliena.
6. Premis
S’estableixen 2 premis per categoria, amb el benentès que el jurat podrà atorgar-ne un a
narrativa i un altre a poesia (opció inicial preferent) o bé tots dos a alguna d’aquestes
modalitats, en funció del nombre de participants i la qualitat dels treballs. Els premis
consistiran en un lot de llibres per a cada premi de cada categoria.
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A Segon cicle Infantil i Cicle Inicial de Primària (P3 a 2n.):
1 premi per a Cicle Infantil (P3 a P5)
1 premi per a Cicle Inicial de Primària (1r. i 2n.)
B Cicle Mitjà de Primària (3r. i 4t.) :
2 premis
C Cicle Superior de Primària (5è. i 6è.):
2 premis
D 1r. i 2n d’ESO:
2 premis
E 3r. i 4t. d’ESO:
2 premis
G Treballs de classe (creació col·lectiva):
Infantil:
1 premi
Primària:
2 premis
Secundària:
1 premi
El premi consisteix en un lot de llibres adequat per a cada categoria.
En el cas de la Categoria A, preferentment, es lliuraran els premis desglossats per cicles,
però si, en aquest desglossament, en queda desert algun, el Jurat pot decidir donar els dos
premis a un mateix cicle.
7. Lloc i dates de lliurament
Els centres educatius podran lliurar les obres a la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament
d’Esparreguera de dilluns a divendres en horari d’atenció al públic. La data màxima de
presentació de les obres és el dimecres 25 de març a les 7 de la tarda.
8. Jurat
El jurat estarà format per la presidenta, la regidora d’Ensenyament, amb veu i vot, dos
representants dels centres d’Educació Infantil i Primària, tres representants dels centres de
Secundària, un representant de la Biblioteca Municipal L’Ateneu, un representant del Servei
Local de Català, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i un o dos convidats
especials del municipi vinculats al món de l’ensenyament i la cultura. Actuarà com a
secretària del jurat, sense veu ni vot, una treballadora de la Regidoria d’Ensenyament.
Es constituiran dues seccions, una per a les obres de les categories corresponents a Infantil
i Primària (A, B, C i G) i una altra corresponent a les categories de Secundària (D, E i G).
Les valoracions de les obres aniran a càrrec del jurat, la decisió del qual serà inapel·lable.
Les deliberacions s’adoptaran per majoria simple, i el president tindrà vot de qualitat en cas
d’empat. El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi en el cas d’observar
que cap de les obres presentades té un mínim de qualitat literària.
9. Lliurament de premis
El lliurament de premis es durà a terme el divendres 24 d’abril a les deu del matí al teatre
de La Passió d’Esparreguera.
10. Altres consideracions
El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.
Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses.
El jurat, o en última instància, la Regidoria d’Ensenyament, resoldran qualsevol
circumstància no prevista.
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En virtut de la cessió en exclusiva i sense limitacions dels drets d’explotació de les obres
guanyadores, l’Ajuntament d’Esparreguera podrà publicar-les en les modalitats i els supòsits
que consideri més adients, fent públic el títol i el nom de l’autor de les obres guanyadores.
Les obres guanyadores s’exposaran al públic a la Biblioteca Municipal L’Ateneu un cop
passat el certamen.
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