
PROJECTE PILOT SANT JORDI DE NARRATIVA I

POESIA 2.021

BASES

1. Presentació

El Projecte pilot Sant Jordi de narrativa i poesia, organitzat per
l’Associació de Famílies d’Alumnes (d’ara endavant AFA) de l’escola
cooperativa Gravi, està destinat a impulsar l’interès per l’escriptura i la
lectura de l’alumnat d’ESO i Batxillerat i promoure l’esperit de
cooperativitat envers els companys.
L’objectiu és editar el recull de les obres presentades i cedir-lo per a la
recaptació de fons pel viatge de fi de curs 21/22 de 4t. d’ESO.
En cas de no poder fer-se el viatge per qualsevol motiu, la recaptació
passaria al següent curs de 4t. de l’any següent.

2. Participants

Pot participar qualsevol alumne/a de l 'ESO i Batxillerat pertanyent a la
comunitat de l’escola Gravi durant els terminis de la convocatòria.

3. Requisits

- Els participants podran presentar-se, simultàniament, a les dues
modalitats, narrativa (relat, conte, biografia, diari, etc.) i poesia en
llengua catalana i llengua castellana.

- Programa Word.
- L’extensió de l’obra ha de ser com a mínim d’una pàgina/cara i com

a màxim de 10 pàgines/cares de mida ½ foli i numerades.
- El format del text ha de ser alineat a l’esquerra, lletra Arial, normal,

tamany 12 i l’espai entre línies 0 pt.
- Marges. En cm. Superior 2, dret, inferior i esquerra 1,5.
- Orientació vertical.
- Tema lliure.
- El treball haurà de ser original de cada participant i inèdit; l’AFA no

es farà responsable de si és copiat. S’admetran treballs que hagin
estat presentats al Jocs Florals d’enguany de l’escola Gravi i escrits



anteriors que guardeu d’esdeveniments passats sempre i quan
siguin propis.

4. Calendari

Data d’inscripció: del 19 d’abril al 04 de maig del 2021 al correu
secundariaafagravi@gmail.com

Data de presentació: del 5 al de 19 maig del 2021
Enviar l’escrit a secundariaafagravi@gmail.com indicant a l’assumpte

“ Projecte pilot Sant Jordi” i al cos: nom, cognoms i curs.

Publicació de les obres premiades: el 31 de maig (aquesta data pot
canviar depenent del nombre de candidatures).

5. Propietat Intel·lectual i Drets de Producció

La propietat de les candidatures presentades serà cedida a l’AFA de l’
escola Gravi, entitat organitzadora de l’esdeveniment. L’AFA es reserva
tots els drets de propietat i d’ús de les obres.
L’AFA podrà divulgar els textos dels participants i fer-ne difusió a través
dels mitjans que consideri oportuns com impressió, edició i cessió.

6. Jurat seleccionador i votació de les propostes

El jurat estarà format per membres de la junta de l’AFA.
El jurat podrà declarar la convocatòria nul·la si considera que cap
de les propostes s’ajusta als requisits i condicions establerts en el
present document o la participació no és suficient per assolir
l’objectiu del projecte.

7. Exclusions

Quedaran excloses del projecte aquelles obres que:
- Per contingut siguin ofensives i atemptin contra els drets de les

persones o qualsevol col·lectiu.
- Facin referència o siguin còpia o plagi d’obres d’altres autors.



8. Resolució

Els resultats es comunicaran a través de correu electrònic i es publicaran a
les xarxes socials de l’AFA.

El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest
projecte i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una
causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les
noves bases, condicions o, si s’escau, l’anul·lació definitiva del concurs,
sense que això comporti cap mena de responsabilitat per al jurat ni cap
mena d’indemnització per a les persones participants.

9. Premi

S’escolliran, d’entre els 3 grups formats per 1r. i 2n. d’ESO; 3r. i 4t.
d’ESO i 1r. i 2n. de Batxillerat, 6 obres (per cada grup, una de
de cada modalitat) que seran guardonades amb un xec regal de 100 €
de l’establiment que triïn els autors.

10. Acceptació de les bases

La participació en el concurs representa, implícitament, l‘acceptació
de totes les bases així com, també, la decisió del jurat.
Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt per la junta
actual i comunicada la decisió a cada participant.

AFA Escola Gravi - www.afaescolagravi.com


