
La  l lengua  no  ens  la  regalarà

ningú ,  l 'haurem  de  guanyar

dia  a  dia

ORGANITZEN

 Contacte
Marián Sempere.

Biblioteca Infantil- Juvenil Santa Pola
                     tel./wa.966694008.
biblioteca.infantilsantapola@gmail.com
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2023



BASES DE LA
CONVOCATÒRIA

poesia : mínim 10 versos.

narrativa : 

contes (2 a 4 fulls a una sola cara),

relat curt (1 a 2 fulls a una sola

cara) 

còmic (24 vinyetes amb text)

 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de

Santa Pola i l’Associació Cultural l’Antina,

amb la voluntat de prestigiar la nostra  

 llengua i fomentar-ne l’ús literari entre els

escolars de Santa Pola, convoquen el XXIXè

Premi “Sant Jordi”, amb les següents bases:

1. Podran participar-hi tots el alumnes, de

3r fins a 2n de l’ESO, que estiguen estudiant

en un centre de Santa Pola.

2. Les obres hauran d’estar escrites en 

 valencià i a 1 sola cara.

3. Es convoquen les modalitats individuals

de: 

4. Per a potenciar la inclusió de tots els

alumnes, les classes podran presentar 1

treball col·lectiu en qualsevol de les

modalitats.

5. Cal que les obres siguen originals i     

 inèdites. Només s’admetrà la presentació

d’una obra en cada modalitat per persona.

5. Les obres es podran presentar tant

en paper com de forma digital abans

del 28 d'abril de 2023 a la Biblioteca

Infantil i Juvenil de Santa Pola.

6. Les obres hauran de tindre les dades

de l'autor/a: Nom, Cognoms,

col·legi/institut, curs, aula i telèfon de

contacte. 

A més del títol i modalitat del text

escrit (vegeu punt 3).

 

3 PREMIS NARRATIVA

3 PREMIS POESIA

1 PREMI AL TREBALL COL·LECTIU

ACCÈSITS

MENCIONS HONORÍFIQUES
TOTS ELS TREBALLS

SELECCIONATS PEL JURAT

S’EMPORTARAN LOTS DE LLIBRES I

MATERIAL ESCOLAR, AIXÍ COM

UN DIPLOMA DE PARTICIPACIÓ
El Jurat, format per persones destacades

de la cultura local, emetrà un veredicte

que serà inapel·lable, i es reservarà el

dret de  poder declarar els premis deserts.

El jurat tindrà en compte la bona

presentació dels treballs, no s'admetrà en

cap cas treballs presentats a llapis.

El lliurament dels premis tindrá lloc el

dijous 8 de juny al Castell de Santa Pola

(hora per determinar).

P R E M I S   

Es concediran també tants accèssits i

mencions honorífiques com creguen

adients els membres del jurat. 

 

J U R A T


