
    

ACTIVITATS DE SANT JORDI, ABRIL DE 2010 

CONCURSOS 
 

IES LA MAR DE LA FRAU. CAMBRILS 1 

 

 

Tal i com es va fer l’any passat, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, 

L’IES. LA MAR DE LA FRAU torna a convocar els Premis Literaris “Jordi de Sant 

Jordi ” de poesia i “Quim Monzó ” de prosa. 

 

En cada categoria s’estableix un primer, un segon i un tercer premi, com també la 

possibilitat de diferents accèssits segons el parer del jurat. A més, els escrits premiats 

es presentaran als VI Premis Literaris “Miquel Martí i Pol” de poesia i “Manuel Vázquez 

de Montalbán” de prosa, organitzats per l’Ajuntament de Cambrils i, es publicaran a la 

revista i pàgina web de l’institut. 

 

Aquest any, amb motiu de la commemoració dels 25 anys de la mort de l’escriptor 

Salvador Espriu , es portarà a terme un concurs d’obres de teatre destinat als 

alumnes de tercer de l’ESO que rebrà el nom de l’esmentat autor. 

 

També amb motiu dels centenaris dels autors en llengua anglesa J.M. Barrie i J.R.R. 

Tolkien, el departament de Llengua anglesa porta a terme un concurs de Traducció 

J.M. Barrie  per a 1r i 2n d’ESO i un altre de Traducció J.R.R. Tolkien per a 3r i 4t 

d’ESO. 

 

Així mateix, el Departament de Matemàtiques ha organitzat un concurs de Poesia 

matemàtica , per als alumnes de  2n d’ESO i un altre de Fotografia matemàtica  per a 

3r i 4t d’ESO. 

 

A més a més hi haurà, com l’any passat,  un Concurs de cartells . En aquest concurs 

participen tots els alumnes de primer curs. El cartell guanyador del primer premi serà 

emmarcat i quedarà exposat al Centre de forma permanent. 

 

També, i per acabar, es lliuraran els premis de Biografies Lectores  que  valoren totes 

les activitats relacionades amb la lectura portades a terme al llarg del curs. 
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BASES DEL CONCURS LITERARI DE POESIA “JORDI DE SANT JORDI” 

 

- Hi haurà dues categories: de primer i de segon cicle. 

- L’escrit ha de ser original, inèdit i de tema lliure. 

- S’ha de presentar en llengua catalana. 

- L’extensió màxima de l’escrit serà de cinquanta versos distribuïts en un o 

diversos poemes (no s’estableix extensió mínima). 

- Els escrits s’han de presentar mecanografiats per una sola cara. 

- El format serà el següent (Arial 11, justificat i d’interlineat 1,5). 

- Les obres es presentaran signades amb pseudònim. 

- Cal presentar els textos dins d’un sobre on hi haurà : 

o Tres còpies dels textos 

o A l’exterior d’aquest sobre figurarà: 

� la modalitat en  què es participa 

� el títol del text 

� el pseudònim. 

� El curs de ‘alumne 

o A més, aquest sobre ha de contenir en el seu interior, un altre sobre 

tancat en el qual cal consignar: 

� la modalitat en la qual es participa 

� el títol de l’escrit 

� el pseudònim utilitzat a l’exterior del sobre 

� el nom i cognom i el curs  

- Només es pot presentar un treball per cada modalitat. 

- El termini de presentació dels escrits finalitza el dia 9 d’abril de 2010  

- La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en acte públic 

convocat a aquest efecte. 
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BASES DEL CONCURS LITERARI DE PROSA “QUIM MONZÓ” 

 

- Hi haurà dues categories: de primer i de segon cicle. 

- L’escrit ha de ser original, inèdit i de tema lliure. 

- S’ha de presentar en llengua catalana. 

- L’extensió màxima de l’escrit serà de dos folis (no s’estableix extensió mínima). 

- Els escrits s’han de presentar mecanografiats per una sola cara. 

- El format serà el següent (Arial 11, justificat i d’interlineat 1,5) 

- Les obres es presentaran signades amb pseudònim. 

- Cal presentar els textos dins d’un sobre on hi haurà : 

o Tres còpies dels textos 

o A l’exterior d’aquest sobre figurarà: 

� la modalitat en la què es participa 

� el títol del text 

� el pseudònim 

� El curs de l’alumne 

o A més, aquest sobre ha de contenir en el seu interior un altre sobre 

tancat en el qual cal consignar: 

� el títol de l’escrit 

� el pseudònim utilitzat a l’exterior del sobre 

� el nom i cognom i el curs  

- Només es pot presentar un treball per cada modalitat. 

- El termini de presentació dels escrits finalitza el dia 9 d’abril de 2010  

- La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en acte públic 

convocat a aquest efecte. 

 

SUGGERIMENTS DE TEMES PER AL CONCURS DE PROSA 

Conte de terror 
Relat 

d’aventures 
Relat realista 

Conte de 

tema poètic 

Pensaments  ombrívols 

Sentiment ocult 

Somni intranquil 

Desaparició de  les 

gorres 

Núvols del  Bosc 

Una aventura  a l’institut 

Els carrers de  la ciutat 

La societat és  injusta 

Em rebel·lo 

L’enyorança 

L’amistat  

Les ones 
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CONCURS D’OBRES DE TEATRE 

“SALVADOR ESPRIU” 

 

- En aquest concurs podran participar els alumnes de 3r. d’ESO. 

- Els textos es portaran a terme a classe a partir del Treball Cooperatiu en EB. 

- L’escrit ha de ser original, inèdit i de tema lliure. 

- S’ha de presentar en llengua catalana. 

- L’extensió màxima de l’escrit serà tres actes (no s’estableix extensió mínima). 

- Cada Equip Base partirà d’unes premisses prèvies: 

� Situació 

� Nombre de personatges: 2 de principals i 2 de secundaris. 

� Gènere: comèdia. 

� L’espai i el temps seran de lliure elecció. 

- Els escrits s’han de presentar mecanografiats per una sola cara. 

- El format serà el següent (Arial 11, justificat i d’interlineat 1,5) 

- Les obres es presentaran signades amb pseudònim. 

- Cal presentar els textos dins d’un sobre on hi haurà : 

o Tres còpies dels textos 

o A l’exterior d’aquest sobre figurarà: 

� la modalitat en la què es participa 

� el títol del text 

� el pseudònim 

� El curs de l’alumne 

o A més, aquest sobre ha de contenir en el seu interior un altre sobre 

tancat en el qual cal consignar: 

� el títol de l’escrit 

� el pseudònim utilitzat a l’exterior del sobre 

� el nom i cognom i el curs  

- El termini de presentació dels escrits finalitza el dia 9 d’abril de 2010 

- La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en acte públic 

convocat a aquest efecte. 
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CONCURS DE CARTELLS. Alumnes de 1r d’ESO 

 

 

La llegenda de Sant Jordi 
 

 

 

Sant Jordi, cavaller i màrtir, és l'heroi d'una gran gesta cavalleresca, que la 

veu popular universal situa a les terres allunyades i llegendàries de la 

Capadòcia, però que la tradició catalana creu esdevinguda als voltants de la 

vila de Montblanc.  

Diuen que assolava els voltants de Montblanc un monstre ferotge i terrible, 

que posseïa les facultats de caminar, volar i nedar, i tenia l'alè pudent, fins 

el punt que des de molt lluny, amb les seves alenades enverinava l'aire, i 

produïa la mort de tots els qui el respiraven. Era l'estrall dels ramats i de 

les gents i per tota aquella contrada regnava el terror més profund.  

Les gents van pensar donar-li cada dia una persona que li serviria de presa, i 

així no mataria a tort i a dret. Van assajar el sistema i va donar bon 

resultat; el cas difícil fou trobar qui es sentís prou avorrit per deixar-se 

menjar voluntàriament pel monstre ferotge. Tot el veïnat va concloure fer 

cada dia un sorteig entre tots els veïns de la vila, i aquell que destinés la 

sort seria lliurat a la fera. I així es va fer durant molt de temps, i el 

monstre se'n deuria sentir satisfet, perquè va deixar de fer les malvestats 

que havia fet abans.  

Heus ací que un dia la sort va voler que fos la filla del rei la destinada a ser 

presa del monstre. La princesa era jove, gentil i ben plantada, i feia molt dol 

haver-la de donar a la bèstia. Alguns ciutadans es van oferir a substituir-la, 

però el rei fou sever i inexorable, i amb el cor ple de dol va dir que tant era 

la seva filla com la de qualsevol dels seus súbdits. Així, el rei va avenir-se a 

que la princesa fos sacrificada.  
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La donzella va sortir de la ciutat tota sola i espantada, i va començar a 

caminar cap al cau del monstre. Mentre, tot el veïnat, desconsolat i trist, 

mirava des de la muralla com la princesa anava al sacrifici.  

Quan portava una estona caminant se li va presentar un jove cavaller, 

cavalcat en un cavall blanc, i amb una armadura tota daurada i lluent. La 

donzella, esborronada, li digué que fugís de pressa, puix que per allí rondava 

una fera que així que el veiés en faria xixina. El cavaller li digué que no 

temés, que no li havia de passar res, ni a ell ni a ella, per tal com ell havia 

vingut expressament per combatre el monstre, per matar-lo i alliberar del 

sacrifici a la princesa, com també a la ciutat de Montblanc del turment que 

li representava el veïnatge d'aquell monstre.  

En aquell punt, aparegué el drac i d’un esbufec, estamordí la princesa 

mentre el jove cavaller envestia la fera ferint-la per tots costats amb la 

seva llança, podent a la fi, ferir-la sota l'ala esquerra, on tenia el cor. Amb 

un altre cop de llança, rematà el drac, que en morir es va fer fonedís dins la 

terra davant dels ulls admirats de la princesa.  

Diu la llegenda que en desaparèixer el drac, de la seva sang vessada va 

néixer un roser de roses roges. 

Text adaptat del Costumari Català de Joan Amades.ELLSAquí teniu algunes 

imatges relacionades amb la llegenda que, juntament amb la vostra imaginació, us poden 
inspirar o ajudar a confeccionar el cartell. No us oblideu d’integrar el logo del centre. El teniu a 
la part superior d’aquest full. 
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  BASES 
- Ser alumne/a de primer curs del Centre. 

- El cartells s’han de lliurar abans del dia 15 d’abril, més tard de la data no s’acceptaran. 

- El cartell s’ha de lliurar a la professora de Visual i Plàstica que correspongui a cada grup. 

- NORMES DE PRESENTACIÓ ( el jurat ho tindrà en compte a l’hora de valorar els cartells): 

o El cartell s’ha de realitzar a una cartolina de mida DIN-A3 de color blanc. 

o La tècnica a utilitzar és lliure. 

o La temàtica serà: la Llegenda de Sant Jordi. 

o Al cartell ha d’aparèixer el següent text: Sant Jordi, 23 d’abril de 2009. 

o Al cartell hi ha d’haver integrat el logotip de l’Institut. 

o Es tindrà en compte que s’utilitzi en la composició alguns dels colors representatius de 
l’Institut (grog, rosa, lila i verd). 

o S'ha d'incloure el text següent al cartell:  
3r Concurs de cartells 

Sant Jordi 2010 
INS La Mar de la Frau 
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BASES DEL CONCURS de POESIA MATEMÀTICA 

Alumnes de 2n 

 

- L’escrit ha de ser original, inèdit i sobre els temes proposats al peu de pàgina.  

- S’ha de presentar en llengua catalana. 

- El format serà el següent (Arial 11, justificat i d’interlineat 1,5). 

- Les obres es presentaran signades amb un pseudònim matemàtic. 

- Cal presentar els textos dins d’un sobre on hi haurà : 

o Tres còpies dels textos 

o A l’exterior d’aquest sobre figurarà: 

�  la modalitat en la qual es participa 

� el títol del text 

� el pseudònim. 

o A més, aquest sobre ha de contenir en el seu interior un altre sobre 

tancat en el qual cal consignar: 

� la modalitat en la qual es participa 

� el títol de l’escrit 

� el pseudònim utilitzat a l’exterior del sobre 

� el nom i cognom i el curs  

- La participació ha de ser  individual. 

- Només es pot presentar un treball per persona de la modalitat que es triï. 

- El termini de presentació dels escrits ( i de les partitures en el seu cas) finalitza 

el dia 9 d’abril 

- La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en acte públic 

convocat a aquest efecte. 

 

SUGGERIMENTS DE TEMES PER AL CONCURS DE POESIA MATEMÀTICA 

� Poesia visual matemàtica 

� Poesia algebraica 

� Poesia matemàtica 

� Història de les matemàtiques 
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BASES DEL CONCURS de FOTOGRAFIA  MATEMÀTICA 

Alumnes de 3r i 4t 

 

- Les obres es presentaran signades amb un pseudònim matemàtic, que anirà al sobre 
gran juntament amb el títol de la fotografia i el curs de l’alumne. 

- Les fotos podran ser en blanc i negre o color. En qualsevol cas, la impressió haurà de 

tenir un mínim acceptable de qualitat, amb paper fotogràfic.  

- Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d'alguna manera, al contingut 

matemàtic de l'obra, amb gràcia i originalitat.  

- Cada foto haurà d'anar enganxada en una cartolina  DIN A4 en la qual hi ha de 

constar el títol de la foto . Es recomana grandària 13x18. Caldrà incloure, a més, el 

fitxer en CD o disquet. 

- En un sobre gran caldrà posar les fotos i un CD amb els fitxers originals (si és que 

són d’origen digital). Per tal de garantir l’anonimat de l’autor s’haurà d’afegir un sobre 

petit per cada foto que contingui les seves dades: nom de l’autor, títol de la foto i 

curs de l’alumne . . 

- La participació ha de ser  individual. 

- Només es pot presentar un treball per persona . 

- El termini de presentació de les fotografies finalitza el dia 9 d’abril.  

- La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en acte públic convocat a 

aquest efecte. 

- A la pàgina web del centre s’exposaran les fotografíes premiades. 
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BASES DEL CONCURS DE TRADUCCIÓ J. M. BARRIE 

 

- En aquest concurs podran participar els alumnes de 1r i 2n d’ESO. 

- La traducció al català es farà a partir d’un text en anglès prèviament seleccionat 

pel jurat. 

- La traducció es farà a partir d’un text prèviament seleccionat pel jurat 

- Es valorarà l’aproximació a l’estil literari del text original. 

- Els escrits s’han de presentar mecanografiats per una sola cara. 

- El format serà el següent (Arial 11, justificat i d’interlineat 1,5) 

- Les obres es presentaran signades amb pseudònim. 

- Cal presentar els textos dins d’un sobre on hi haurà : 

o Una còpia del text 

o A l’exterior d’aquest sobre figurarà: 

� la modalitat en la qual es participa 

� el títol del text 

� el pseudònim. 

o A més, aquest sobre ha de contenir en el seu interior,  un altre sobre 

tancat en el qual cal consignar: 

� el títol de l’escrit 

� el pseudònim utilitzat a l’exterior del sobre 

� el nom i cognom i el curs  

- Només es pot presentar un treball per cada modalitat. 

- El termini de presentació dels escrits finalitza el dia 9 d’abril  

- La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en acte públic 

convocat a aquest efecte. 
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BASES DEL CONCURS DE TRADUCCIÓ J.R.R. TOLKIEN 

 

- En aquest concurs podran participar els alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

- La traducció al català es farà a partir d’un text en anglès prèviament seleccionat 

pel jurat. 

- La traducció es farà a partir d’un text prèviament seleccionat pel jurat 

- Es valorarà l’aproximació a l’estil literari del text original. 

- Els escrits s’han de presentar mecanografiats per una sola cara. 

- El format serà el següent (Arial 11, justificat i d’interlineat 1,5) 

- Les obres es presentaran signades amb pseudònim. 

- Cal presentar els textos dins d’un sobre on hi haurà : 

o Una còpia del text 

o A l’exterior d’aquest sobre figurarà: 

� la modalitat en la qual es participa 

� el títol del text 

� el pseudònim. 

o A més, aquest sobre ha de contenir en el seu interior,  un altre sobre 

tancat en el qual cal consignar: 

� el títol de l’escrit 

� el pseudònim utilitzat a l’exterior del sobre 

� el nom i cognom i el curs  

- Només es pot presentar un treball per cada modalitat. 

- El termini de presentació dels escrits finalitza el dia 9 d’abril  

- La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en acte públic 

convocat a aquest efecte. 

  


