CONCURS DE SANT JORDI 2020

EOI SANTA COLOMA

CONCURS DE CONTES PER SALVAR EL PLANETA
Bases del Concurs:
1.

CONVOCA: L’Escola Oficial d’Idiomes de Santa Coloma de Gramenet (EOI Santa Coloma)

2.

PARTICIPACIÓ : Tots/es els/les alumnes matriculats/des a l’EOI de Santa Coloma durant el curs 2019-20.

3.

PREMIS : Per cada idioma hi haurà 3 premis de 100 euros cadascun en forma de val de la llibreria Alibri: un per als cursos
de primer i segon, un per als cursos de tercer i quart, i un per als cursos de cinquè i C1.

4.

REQUISITS: Creació d’un conte original en l’idioma estudiat. Les extensions dels textos variaran segon els cursos:
 Per primer i segon l’extensió mínima serà de 100 paraules i la màxima de 120 paraules
 Per tercer i quart l’extensió mínima serà de 120 paraules i la màxima de 150 paraules
 Per cinquè d’anglès, francès i alemany i C1 d’anglès l’extensió mínima serà de 150 paraules i la màxima de 200 paraules
 Tots els textos hauran de portar un títol, que no estarà comptabilitzat en l’extensió.

5.

FORMAT DE PRESENTACIÓ: Full DINA4 . Font : Arial 12. Espai interlínia: 1.5. El text haurà de ser anònim. Per això es signarà
amb un pseudònim i s’indicarà el curs i l’idioma. Us preguem que llegiu aquestes instruccions atentament.
Els participants hauran d’entregar un sobre DINA4, que contindrà:
1) el conte
2) un sobre petit on hi hagi escrit el pseudònim (per fora) i que contingui un paper amb : el nom i cognoms reals de l’autor(a),
el nivell, l’horari i el/la professor(a).

6.

JURAT: El jurat de cada idioma estarà format per la totalitat de l’alumnat i el professorat. L’escola exhibirà els contes a l’espai
que hi ha just abans d’entrar al bar de l’escola. Els dies 14 i 15 d’abril, els alumnes baixaran amb els professors i tots votaran
el contes que més els hi agradin, escrivint el pseudònim de l’autor(a) en un paper que hauran de ficar en una caixa. Si s’estima
adient, es podrà deixar desert algun dels premis.

7.

CRITERIS: Creativitat, tensió narrativa, resolució del conflicte, coherència i cohesió del text i riquesa i correcció lingüística.

8.

EXCLUSIÓ: Quedaran exclosos de participació tots aquells textos que no s’adaptin a les bases del concurs.

9.

DATA DE PRESENTACIÓ: Entre els dies 25 de març i 2 d’abril (ambdós inclosos) els alumnes podran presentar a consergeria
els sobres amb els seus contes. Una vegada comprovat que han seguit el format de presentació, se’ls hi donarà un rebut
justificatiu de l’entrega.

10. LLIURAMENT DELS PREMIS: El lliurament es farà públicament el dia 22 d’abril a la sala d’actes a les 18h15. Es donaran a
conèixer els pseudònims dels/les guanyador(e)s i es descobriran les seves identitats en aquell moment. Els/les guanyador(es)
llegiran els seus contes.

