
SANT JORDI 2020 
INS AIGUAVIVA - MOLLET DEL VALLÈS 

Amb la col·laboració de  
l’Associació de Famílies d’Alumnes  

de l’Institut Aiguaviva 



IX	  CONCURS	  LITERARI	  DE	  SANT	  JORDI 
BASES	   

A)	   Modalitat	  :	  Prosa	  
• Llengua	  catalana,	  castellana,	  anglesa	  o	  francesa	  
	  	   Categories:	  	  	  	  	   1a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  BATX)	  
	   	   	   2a.	  Categoria	  (3r	  i	  4t	  ESO)	  

	  3a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  ESO)	  	  
	  (Llengua	  francesa:	  només	  1a	  categoria) 

• Tema:	  Lliure	  
• Extensió	  màxima:	  2	  fulls	  a	  una	  sola	  cara.	  Text	  a	  doble	  espai.	  Mida	  lletra:	  12	  

B)	   Modalitat	  :	  Poesia	  
• Llengua	  catalana,	  castellana,	  anglesa	  o	  francesa	  

Categories:	  	  	  	   1a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  BATX)	  
	  	   	   2a.	  Categoria	  (3r	  i	  4t	  ESO)	  

	  3a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  ESO)	  	  
(Llengua	  francesa:	  només	  1a	  i	  2a	  categoria) 

• Tema:	  Lliure	  
• Extensió	  màxima:	  20	  versos.	  Text	  a	  doble	  espai.	  	  Mida	  lletra:	  12.	  

Els	  treballs	  han	  de	  ser	  escrits	  amb	  ordinador	  i	  s’han	  d’enviar	  a	  l’adreça	  revista@insaiguaviva.org.	  	  
Data	  límit	  de	  lliurament:	  3	  d’abril. 

II	  CONCURS	  LITERARI	  CAMINS	  DE	  L’EXILI	  
Impressió	  personal	  sobre	  la	  sor?da	  de	  la	  Ruta	  de	  l’exili,	  la	  Maternitat	  d’Elna	  i	  l’exposició	  
Camins	  de	  l’exili.	   

BASES	   
A)	   Modalitat	  :	  Poesia	  
• Llengua	  catalana	  o	  castellana	  
	  	   ParRcipants:	  Alumnes	  de	  4t	  d’ESO. 
• Tema:	  Impressió	  personal	  sobre	  la	  sorRda	  de	  la	  Ruta	  de	  l’exili,	  la	  Maternitat	  d’Elna	  i	  l’exposició	  

Camins	  de	  l’exili.	   
• Extensió	  màxima:	  6	  versos.	  Text	  a	  doble	  espai.	  Mida	  lletra:	  12	  

Els	  treballs	  han	  de	  ser	  escrits	  amb	  ordinador	  i	  s’han	  d’enviar	  a	  l’adreça	  revista@insaiguaviva.org.	  	  
Data	  límit	  de	  lliurament:	  3	  d’abril. 

VII	  CONCURS	  CIIENTÍFICOTECNOLÒGIC	  I	  MATEMÀTIC	  DE	  
SANT	  JORDI 
Vídeo	  de	  divulgació	  cienPficotecnològica	  o	  matemà?ca:	  

BASES	  	  
Vídeo	  versionant	  una	  cançó	  cantada	  (amb	  ball	  o	  sense)	  amb	  lletra	  de	  conceptes	  cienRficotecnològics	  o	  
matemàRcs.	  

• Categories:	  	   1a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  BATX)	  
	   	   	   2a.	  Categoria	  (3r	  i	  4t	  ESO)	  
	   	   	   3a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  ESO)	  

Els	  vídeos	  han	  de	  ser	  originals	  i	  inèdits.	  Duració	  màxima	  aprox.:	  3	  min.	  Els	  treballs	  s’han	  de	  penjar	  a	  youtube/
vímeo	  o	  realitzar-‐los	  amb	  una	  aplicació	  gratuïta	  de	  telèfon	  mòbil.	  Els	  guanyadors	  del	  concurs,	  a	  part	  d’un	  premi,	  
Rndran	  una	  valoració	  addicional	  posiRva	  de	  l’assignatura	  matemàRques	  o	  de	  les	  cienRficotecnològiques	  durant	  el	  
tercer	  trimestre.	  
Els	  vídeos	  s’han	  d’enviar	  a	  l’adreça	  revista@insaiguaviva.org.	  Data	  límit	  de	  lliurament:	  3	  d’abril.

VIII	  CONCURS	  DE	  DIBUIX	  
Il.lustració	  d’una	  llegenda	  tradicional	  

BASES	   
	  Us	  proposem	  de	  fer	  una	  il·∙·∙lustració	  per	  un	  conte	  	  inventat	  o	  sobre	  una	  llegenda	  tradicional	  que	  hagueu	  
treballat	  durant	  aquest	  curs	  o	  durant	  algun	  dels	  cursos	  passats.	  
En	  aquests	  enllaços	  podeu	  trobar	  alguns	  exemples	  o	  idees	  per	  a	  inspirar-‐vos:	  
hcps://www.catala-‐insaiguaviva.org/2012/09/llegendes/	  
hcps://www.visualiplasRca-‐insaiguaviva.org/2020/02/illustrant-‐haikus-‐en-‐un-‐llibre-‐acordio/	  
hcps://www.visualiplasRca-‐insaiguaviva.org/2020/01/la-‐narracio-‐visual/	  
En	  el	  disseny	  dels	  personatges	  i	  les	  escenes	  s’ha	  d’incloure	  alguna	  referència	  clara	  a	  formes	  geomètriques	  i	  
també	  cal	  treballar	  les	  textures	  gràfiques,	  els	  colors	  i	  la	  composició.	   	  	  	  
Es	  valorarà	  tant	  la	  part	  plàsRca	  del	  dibuix	  com	  la	  percepció	  de	  profunditat	  en	  les	  imatges	  i	  la	  coherència	  de	  
l’escena.	   	  	  	  	  	   	   	  
	   • Categories:	   	  1a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  BATX)	  

	   2a.	  Categoria	  (3r	  i	  4t	  ESO)	  	  	  	  
	   3a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  ESO)	  	  	  	  

Es	  seleccionarà	  un	  dibuix	  per	  nivell,	  tots	  ells	  apareixeran	  en	  la	  portada	  i/o	  contraportada	  de	  l’agenda	  del	  
pròxim	  curs	  escolar.	  	  
Els	  treballs	  s’han	  d’enviar	  a	  l’adreça	  revista@insaiguaviva.org.	  Data	  límit	  de	  lliurament:	  3	  d’abril.

I	  CONCURS	  TIK-‐TOK	  

BASES	  
Us	  proposem	  fer	  un	  vídeo	  amb	  l’aplicació	  Tik-‐tok	  sobre	  temes	  relacionats	  amb	  la	  fesRvitat	  de	  Sant	  Jordi.	  
Els	  vídeos	  han	  de	  ser	  originals	  i	  inèdits.	  Es	  poden	  fer	  individualment	  o	  en	  grup.	  Es	  valorarà	  la	  creaRvitat,	  
l’originalitat	  i	  la	  tècnica.	  	  
	   • Categories:	  	   1a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  BATX)	  

	   	   	   2a.	  Categoria	  (3r	  i	  4t	  ESO)	  
	   	   	   3a.	  Categoria	  (1r	  i	  2n	  ESO)	  
Els	  vídeos	  s’han	  d’enviar	  a	  l’adreça	  revista@insaiguaviva.org.	  Data	  límit	  de	  lliurament:	  3	  d’abril.

TOTS	  ELS	  TREBALLS	  S’HAN	  D’ENVIAR	  A	  LA	  REVISTA	  	  
(revista@insaiguaviva.org),	  ABANS	  DEL	  DIA	  3	  D’ABRIL.	  

EN	  EL	  CAS	  DELS	  VIDEOS	  I	  DE	  LES	  IL.LUSTRACIONS	  ELS	  PUBLICAREM	  A	  LA	  
REVISTA	  DEL	  CENTRE	  PERQUÈ	  VOTEU	  QUINS	  US	  HAN	  AGRADAT	  MÉS.	  

A	  CADA	  ENVIAMENT	  HA	  DE	  CONSTAR	  EL	  VOSTRE	  NOM,	  CURS,	  GRUP,	  CONCURS	  
EN	  QUÈ	  PARTICIPEU,	  MODALITAT	  I	  CATEGORIA.	  
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