Premis
Sant Jordi
Concurs
Alemany

Anglès

Temes

Explicació

Bases

De cada obra s’ha de presentar l’original i una còpia en paper
i en suport digital al correu electrònic del departament de
llengües estrangeres:
llenguesestrangereselluch@gmail.com
Els originals no hauran d’anar signats, però a la portada
s’escriurà el títol, el pseudònim de l’autor/a, el gènere i la
c) Cal·ligrames categoria en la qual es participa.
i Acròstics
L’obra s’entregarà dins d’un sobre gran tancat, a l’exterior del
només per 1r i qual haurà de figurar el títol, el pseudònim, el gènere i la
2n d'ESO.
categoria. En aquest sobre gran es posarà, juntament amb el
treball, un sobre petit tancat que inclourà, a l’interior, el nom
de l’autor/a, el curs, el grup, el correu electrònic i la categoria
en la qual es participa. Fora del sobre petit s’indicarà també el
títol, el pseudònim, el gènere i la categoria.

Adreçat: Hi haurà tres categories:
1) 1r i 2n d’ESO
2) 3r i 4t d’ESO
3) Batxillerat

De cada obra s’ha de presentar l’original i una còpia en paper
i en suport digital al correu electrònic del departament de
llengües estrangeres:
llenguesestrangereselluch@gmail.com
Els originals no hauran d’anar signats, però a la portada
s’escriurà el títol, el pseudònim de l’autor/a, el gènere i la
c) Shape
categoria en la qual es participa.
poems
L’obra s’entregarà dins d’un sobre gran tancat, a l’exterior del
(calligrams) i
qual haurà de figurar el títol, el pseudònim, el gènere i la
Acrostic
categoria. En aquest sobre gran es posarà, juntament amb el
poems, només
treball, un sobre petit tancat que inclourà, a l’interior, el nom
per 1r d'ESO.
de l’autor/a, el curs, el grup, el correu electrònic i la categoria
en la qual es participa. Fora del sobre petit s’indicarà també el
títol, el pseudònim, el gènere i la categoria.

Adreçat: Hi haurà tres categories:
1) 1r i 2n d’ESO
2) 3r i 4t d’ESO
3) Batxillerat

a) Poesia:
lliure
b) Prosa:
lliure

a) Poesia:
lliure
b) Prosa:
lliure

2019

Format:
Les obres tindran una extensió màxima de 3 fulls DIN A4,
mecanografiats per una sola cara, a doble espai i constaran,
aproximadament, de 35 línies.
Llengua:
Les obres han d'estar escrites en alemany
Data de lliurament i lloc:
Fins l'1 d'abril de 2019 al departament corresponent.

Format:
Les obres tindran una extensió màxima de 3 fulls DIN A4,
mecanografiats per una sola cara, a doble espai i constaran,
aproximadament, de 35 línies.
Llengua:
Les obres han d'estar escrites en anglès
Data de lliurament i lloc:
Fins l'1 d'abril de 2019 al departament corresponent.

Concurs

Temes

Explicació

Biblioteca La biblioteca

Un booktrailer és un petit vídeo publicitari que presenta un
llibre de manera que capti l'interès del lector, amb l'ús de
qualsevol tècnica audiovisual, des d'actors i rodatge fins a
videoanimacions.
El booktrailer ha de mostrar de manera breu i visual
BOOKTRAILERS l'atmosfera d'un llibre, sense mostrar-ne la trama completa
ni el desenllaç, de manera que suggereixi i generi interès
i de
del lector per llegir aquest llibre.
També pots recomanar un llibre a partir d’una gravació de
#RECOMANA’M
vídeo, que, amb un durada màxima de tres minuts,
UN LLIBRE
aconsegueixi engrescar altres lectors.
En aquestes adreces que pots consultar en el blog de la
biblioteca pots trobar-ne alguns exemples:
convoca la
3a edició del
concurs de:

Booktrailer:
https://www.youtube.com/watch?v=Nvutg9-FLrY
#Recomana’m un llibre:
https://www.youtube.com/watch?v=C2f8TdCNqeo&index=8
&list=PLWsvyDd4ZmUbi1pdQDPUtzbdpxzeiwwRz

Càsting
de
música

Lliure

Bases
Adreçat: Hi haurà tres categories:
1) 1r i 2n d’ESO
2) 3r i 4t d’ESO
3) Batxillerat
Pots participar individualment o podeu participar en equips
d’entre 2 i un màxim de 3 persones del mateix grup de
categoria.
Format:
La durada màxima és de 90 segons per al booktrailer i de 3
minuts per a la recomanació del llibre.
Has de pujar el vídeo a youtube i omplir el formulari que
trobaràs a la pestanya <<CONCURS>> del blog de la biblioteca.
Llengua:
Els vídeos poden ser muts, amb suport de text o narrats en
qualsevol llengua: català, castellà, anglès, francès o alemany.
Data i lloc de lliurament:
Fins l'1 d'abril de 2019 al blog de la biblioteca. Has d’omplir
el formulari que trobaràs a la pestanya <<Concurs>>.

L’obra pot ser original o d’autor i la seva interpretació, El concurs té tres modalitats:
individual o col·lectiva. Caldrà fer-ne la inscripció tot
1) Interpretació vocal
presentant una còpia de la partitura (opcional) i el nom dels
2) Interpretació instrumental
intèrprets.
3) Interpretació vocal-instrumental
El càsting, és a dir, la interpretació davant del jurat per a la El termini d’inscripció acaba el 9 d'abril. Els participants
selecció de les obres, es farà el dimecres dia 10 d’abril a s’han d’inscriure adreçant-se a les professores de música.
partir de les 13:30h a la Sala d'Actes.

Concurs
Castellà

Temes
Lliure

Explicació

Bases

De cada obra s'ha de presentar l'original i dues còpies, una Adreçat: Hi haurà tres categories:
en paper i una altra en format digital.
1) 1r i 2n d’ESO
2) 3r i 4t d’ESO
La còpia digital es farà arribar en un arxiu adjunt a:
3) Batxillerat
depcastella@insernestlluch.cat
Es lliuraran dos premis per categoria, independentment del
A l'assumpte del missatge haurà de figurar el pseudònim i el format en què els concursants presentin la seva obra.
títol de l'obra."
Format:
Els originals en paper no hauran d’anar signats, però a la Es proposen las següents modalitats:
portada s’escriurà el títol, el pseudònim de l’autor/a, la - Formats narratius: (llegenda, conte...)
- Formats poètics (romance, poema de vers lliure...)
categoria i el format en els quals es participa.
- Formats dramàtics (escena teatral, monòleg…)
L’obra en paper s’entregarà dins d’un sobre gran tancat, a - Formats graficotextuals (collage textual, cal·ligrama, poema
l’exterior del qual haurà de figurar el títol, el pseudònim, la lletrista, poema objecte...)
- Formats audiovisuals (videomonòlegs, escena dramàtica...)
categoria i el format.
En aquest sobre gran es posarà, juntament amb el treball, un
sobre petit tancat que inclourà, a l’interior, el nom de
l’autor/a, el curs, el grup, el correu electrònic i la categoria en
la qual es participa. Fora del sobre petit s’indicarà també el
títol, el pseudònim, la categoria i el format.

Si es vol informació més detallada sobre aspectes concrets de
cada modalitat es pot demanar al departament de Llengua
castellana.
Llengua:
Les obres han d'estar escrites en castellà.
Data de lliurament i lloc:
Fins l'1 d'abril de 2019 al departament corresponent.

Onzè
premi
Ernest
Lluch

Aspectes i
valors de la
personalitat
d’Ernest Lluch
a) Poesia
b) Prosa

Aquest premi, que aquest any s’atorgarà per desena vegada,
ha estat concebut com a homenatge i recordatori de la figura
d’Ernest Lluch, una persona de gran valor humà, que va lluitar
al llarg de tota la seva vida per la justícia social, la pau i el
diàleg, tan necessaris sempre.
Els textos aspirants al premi hauran de ser escrits en català.
Es concediran quatre premis als quatre millors treballs, un per
a cada grup de 1r d’ESO. Els premis seran publicats al lloc
web de la Fundació Ernest Lluch.

Adreçat:
A 1r d’ESO
Format:
Extensió màxima d’1 full DIN A4, mecanografiat a ordinador, amb
un interlineat d’un i mig.
Data de lliurament i lloc:
Fins l'1 d'abril de 2019 als tutors/es corresponents.

Concurs
Català

Temes
Lliure

Explicació
De cada obra s’ha de presentar l’original i una còpia en
paper. Els guanyadors del concurs hauran de lliurar el
treball en suport digital.
Els originals no hauran d’anar signats, però a la portada
s’escriurà el títol, el pseudònim de l’autor i la categoria en la
qual es participa.
L’obra es presentarà dins d’un sobre gran tancat, a l’exterior
del qual haurà de figurar el títol, el pseudònim, el gènere i la
categoria. En aquest sobre gran es posarà, juntament amb el
treball, un sobre petit tancat que inclourà, a l’interior, el nom
de l’autor/a, el curs, el grup, el correu electrònic i la categoria
en la qual es participa. Fora del sobre petit s’indicarà també
el títol, el pseudònim, el gènere i la categoria.

Bases
Adreçat: Hi haurà tres categories:
1) 1r i 2n d’ESO
2) 3r i 4t d’ESO
3) Batxillerat
Format:
Les obres en prosa tindran una extensió màxima de 3 fulls DIN
A4.
Estaran mecanografiats per una sola cara, amb lletra Arial 12 (o
similar) i a doble espai, i cada pàgina tindrà, aproximadament, 35
línies.
Les obres en vers (o un conjunt de poemes) hauran de tenir una
extensió màxima de 2 fulls DIN A4, mecanografiats per una sola
cara, amb lletra Arial 12 (o similar) i a doble espai.
Llengua:
Les obres han d'estar escrites en català.
Data de lliurament i lloc:
Fins l'1 d'abril de 2019 al departament corresponent.

Dibuix

Lliure

El dibuix no ha d’anar signat. S’ha de lliurar dins d’un sobre Adreçat: Hi haurà tres categories:
tancat, a l’exterior del qual s’ha de posar el títol, el pseudònim
1) 1r i 2n d’ESO
i la categoria. Dins aquest sobre gran es posarà, juntament
2) 3r i 4t d’ESO
amb el dibuix, un sobre petit tancat, a l’interior del qual s’ha
3) Batxillerat
de posar un paper amb el nom de l’autor/a, el curs, el grup, i
la categoria en la qual es participa. Fora del sobre petit Format:
s’indicarà també el títol, el pseudònim, el gènere i la Full per dibuix DIN A4
categoria.
Tècnica:
Lliure. Es pot fer collage però no dibuix digital
Data de lliurament i lloc:
Fins l'1 d'abril de 2019 al departament de Dibuix.

Concurs
Filosofia

Temes
Fotofilosofia

Explicació
Es tracta de presentar una imatge original que representi
una idea o qüestió relacionada amb la filosofia.

Bases
Adreçat:
A Batxillerat
Format:
JPG pes mínim de 1,5Mb i màxim de 5 Mb
Cada fotografia ha de portar un títol i una pregunta filosòfica.
Categories: Natura, Cultura, Societat, valors ètics, etc.
Data de lliurament i lloc:
Fins l'1 d'abril de 2019 al departament de Filosofia.
També cal enviar el treball en arxiu a:
ieslluch.filosofia@gmail.com. A l’assumpte del missatge ha de
figurar el pseudònim i el títol de l’obra.

Filosofia

Assaig
filosòfic: sobre
un tema
d’actualitat o
bé sobre la
història de la
filosofia

Les obres poden estar escrites en català, castellà, francès o Adreçat: Hi haurà dues categories:
anglès.
ESO i Batxillerat
De cada obra s’ha de presentar l’original i una còpia en paper.
Els originals no hauran de ser signats, però a la portada Format:
s’escriurà el títol, el pseudònim de l’autor i la categoria a la Les obres tindran una extensió màxima de 2 fulls DIN A4,
qual participa.
mecanografiats per una sola cara, amb interlineat d’un i mig.
S’entregarà, a més, un sobre gran i tancat a l’exterior del qual
Data de lliurament i lloc:
haurà de figurar el pseudònim, el gènere i la categoria.
Fins l'1 d'abril de 2019 al departament de Filosofia.
En aquest sobre gran es posarà, juntament amb el treball, un
sobre petit tancat en el qual s’indicarà el nom de l’autor/a, el
curs, el grup i la categoria en la qual participa. Fora del sobre També cal enviar el treball en arxiu a:
petit s’indicarà també el pseudònim, el gènere i la categoria ieslluch.filosofia@gmail.com. A l’assumpte del missatge ha de
en la qual es participa.
figurar el pseudònim i el títol de l’obra.

Concurs
Francès

Temes
a) Poesia:
lliure
b) Prosa:
lliure

Models
de
cèl·lules
en 3D

Els diferents
tipus de
cèl·lules

Explicació

Bases

De cada obra s’ha de presentar l’original i una còpia en Adreçat: Hi haurà tres categories:
paper. Els guanyadors del concurs hauran de lliurar el treball
1) 1r i 2n d’ESO
en suport digital.
2) 3r i 4t d’ESO
3) Batxillerat
Els originals no hauran d’anar signats, però a la portada
s’escriurà el títol, el pseudònim de l’autor/a, el gènere i la Format:
Les obres tindran una extensió màxima de 3 fulls DIN A4,
categoria en la qual es participa.
mecanografiats per una sola cara, a doble espai i constaran,
L’obra s’entregarà dins d’un sobre gran tancat, a l’exterior del aproximadament, de 35 línies.
qual haurà de figurar el títol, el pseudònim, el gènere i la
categoria. En aquest sobre gran es posarà, juntament amb el Llengua:
treball, un sobre petit tancat que inclourà, a l’interior, el nom Les obres han d'estar escrites en francès
de l’autor/a, el curs, el grup, el correu electrònic i la categoria
en la qual es participa. Fora del sobre petit s’indicarà també Data de lliurament i lloc:
Fins l'1 d'abril de 2019 al departament corresponent.
el títol, el pseudònim, el gènere i la categoria.

S’han de fer models de 4 tipus de cèl·lules:
1.- virus (que en realitat són biomolècules, no cèl·lules),
2.- procariotes,
3.- eucariotes vegetals i
4.- eucariotes animals.
S’escollirà el millor model de cada categoria, sortint així
quatre premiats.

Adreçat:
A 1r d’ESO
Format:
Cartolina.
Tècnica i suport:
Model tridimensional. Tècnica lliure.
Data de lliurament i lloc:
El termini de lliurament va finalitzar el 5 de març.

Concurs

Temes

Explicació

Cartell:
La Dona
en la
Ciència i
en la
Tecnologia. Ins
Ernest
Lluch

Cartell per a la
lV edició de la
setmana de la
Dona en la
Ciència i en la
Tecnologia.
Ins Ernest
Lluch

L’11 de febrer es celebra el Dia Internacional de la Dona i la
Nena en la Ciència proclamat per la ONU.
L’objectiu d’aquest concurs és visibilitzar el paper que té i ha
tingut la dona en la ciència i en la tecnologia, ja que durant
molt de temps ha estat relegada a un segon pla.
Així doncs la temàtica d’aquest concurs és la dona en la
ciència i en la tecnologia i es basa en el disseny del
cartell/pòster de la propera edició.
S’acceptarà qualsevol obra que compleixi amb aquest
objectiu i els següents requisits:
- Al pòster hi haurà de figurar el títol: La Dona en la Ciència
i en la Tecnologia. Ins Ernest Lluch. IV Edició.
- Els cartells no han d’estar signats. Hauran d’anar
acompanyats d’un sobre gran tancat on figuri el pseudònim
de l’autor/a i la categoria en la qual participa; a més, dins el
sobre gran s'afegirà un sobre petit tancat on hi haurà
d’haver a dins el nom de l’autor/a, el curs, el grup i, un cop
més, la categoria en la qual participa, tot escrit amb
ordinador.

Bases
Adreçat:
A tots els nivells d’ESO i Batxillerat
Format:
Full DIN A4 i, a més a més, si també està en format digital .jpg en
un USB ( dins del sobre gran en qüestió).
Tècnica i suport:
Lliure: dibuix, pintura, digital (format .jpg) , fotografia, aquarel·la,
etc.
Data de lliurament i lloc:
Fins l’1 d’abril de 2019 al departament de Tecnologia.

