ESCOLA SANT NICOLAU
XVI CERTAMEN LITERARI JOAN BLANQUER
XXXIV Certamen Literari Sant Nicolau

Per a obres originals, inèdites i que no hagin estat premiades en altres certàmens.
Idiomes: català, castellà, anglès i alemany.
Modalitats: prosa, poesia i poesia visual (cal·ligrames, acròstics, collages...).
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/experimentar/pantalla6.htm
http://www.poesiavisual.com/

Cada autor podrà presentar com a màxim tres obres.
Podran ser treballs elaborats a classe, però en aquest cas no hi haurà compensació en les
matèries de llengua pel fet d’haver-los presentat.
En cas de participar en més d’un idioma i/o modalitat, cal fer servir el mateix pseudònim.
Categories:
1r i 2n de Batxillerat
3r i 4t ESO
1r i 2n ESO
Tema: lliure.
Extensió màxima: 4 fulls DIN-A4
Presentació:
•

En un sobre tancat, en el qual, i a la cara del davant, hi escriureu el títol, el pseudònim, la
categoria i la modalitat.

TÍTOL:
PSEUDÒNIM:
CATEGORIA:
MODALITAT:

•

A dins d’aquest sobre hi haureu d’afegir un sobre petit amb les vostres dades. A la cara del
davant hi escriureu també el títol, el pseudònim, la categoria i la modalitat; a l’interior, el
nom, els dos cognoms i el curs del participant.

NOM I COGNOMS:
CURS:

•

Totes les obres han de dur títol, pseudònim, categoria i modalitat.

•

S’escriuran amb ordinador i a espai 1 ½ , amb lletra Arial 11, excepte els poemes visuals,
en què la tipografia és lliure.

•

És obligatori l’ús del corrector ortogràfic (si no, quedaran excloses de la convocatòria).

•

Heu de presentar l’original i una còpia. Guardeu el text en suport electrònic perquè, en
cas de guanyar algun premi, us el demanarem.

Termini i lloc de presentació:
Del 9 al 16 de gener. No s’admetran textos fora del termini previst.
Lliureu els treballs a qualsevol professor de l’Àrea de Llengua o a la Sala de Professors de
Secundària. Per necessitats d’organització, no podem admetre treballs presentats a Recepció, a
Secretaria o a cap altre espai que no sigui la Sala de Professors de Secundària.

Veredicte i lliurament de premis:
El divendres 21 d’abril, al matí.
Hi haurà un obsequi per a tots els participants no premiats.

Composició del jurat:
El jurat estarà format principalment per professors dels Departaments de Llengua i d’Expressió.

desembre de 2016

ESCOLA SANT NICOLAU
CONCURS DE FOTOGRAFIA 2017
Es seleccionarà i premiarà la millor fotografia que s’adeqüi al lema “Demà”.
Es valoraran especialment l’originalitat i la capacitat d’abstracció.
Si la qualitat de les obres presentades ho fa possible, el jurat es reserva el dret de concedir més
d’un premi, d’elaborar una exposició i de publicar-les a Instagram,.
Format:
Impressió de bona qualitat en paper fotogràfic DIN-A5 (podeu demanar-lo a Secretaria).
Resolució mínima de 400ppp.
En blanc i negre o en color.
Presentació:
Cada participant podrà presentar una sola obra.
Les imatges s’han d’acompanyar d’un text molt breu (màxim de quatre línies i en un full a part) que
les expliqui, les comenti o en suggereixi una interpretació (intenció, significat, circumstàncies...).
Haureu de presentar-ho tot dins d’un sobre tancat, en el qual i a la cara del davant hi escriureu el
pseudònim.
En un altre sobre i a la cara del davant hi escriureu el pseudònim. I a l’interior, el nom, els
cognoms i el curs del participant.

Termini de presentació:
Del 24 al 31 de març. No s’admetran treballs fora del termini previst.
Lliureu el treball a en Jordi Clapés, a la Sònia Giravent o a la Sala de Professors de Secundària.

Veredicte i lliurament de premis:
El divendres 21 d’abril, al matí.
Hi haurà un obsequi per a tots els participants no premiats.

Composició del jurat:
Estarà format per professors del Departament d’Expressió.
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ESCOLA SANT NICOLAU
SANT JORDI 2017
Concurs de pastissos
Convocatòria:
Els grups d’alumnes que participin en el concurs hauran de presentar el pastís a les 9h del matí
del divendres 21 d’abril, al vestíbul de Secundària.

Categories:
1r i 2n de Batxillerat
3r i 4t d’ESO
1r i 2n d’ESO

Premis:
Es premiarà la presentació i l’originalitat en cada categoria.

Composició del jurat:
El jurat estarà format per professors i representants de cada curs.
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