CURS 2018 - 2019

La Comissió de Sant Jordi de l’escola convoca els Certàmens “Sant Jordi” de
literatura, fotografia, punt de llibre i curtmetratge, als quals es poden
presentar tots els alumnes de Salesians Sarrià, amb les bases següents:

CERTAMEN LITERARI “SANT JORDI”
El certamen literari està format per les següents modalitats: POESIA i PROSA.
Poden optar als premis tots aquells treballs originals, inèdits i escrits en català,
castellà, anglès o francès que compleixin les condicions següents:
I.

Treballs mecanografiats a un espai i mig, amb tipus de lletra ARIAL 12 i títol
centrat, en majúscula i en negreta.
Es pot presentar una obra per modalitat en qualsevol de les llengües citades.
Extensió no superior a:
• dos fulls per una sola cara (amb un màxim de 500 paraules) en la
modalitat de prosa.
• un màxim de 60 versos en la modalitat de poesia.

II.
III.

CONCURS DE FOTOGRAFIA
El tema del certamen fotogràfic gira al voltant del lema del curs: “DESCOBREIX-TE”.
Poden optar als premis tots aquells treballs originals, inèdits i lliures de drets que
puguin tenir terceres persones. Les fotografies han de complir les condicions
següents:
I.

Poden ser en blanc i negre o en color.

II.

S’han de presentar en format paper de 20x30cm (mínim) i de 30x45cm
(màxim).

III.

No s’admeten fotomuntatges, però sí retocs digitals de la imatge sempre i
quan l’única finalitat sigui optimitzar la seva qualitat.

IV.

Es valorarà la qualitat artística, l’originalitat, la dificultat i la qualitat
tècnica.

V.

Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant.

CONCURS PUNT DE LLIBRE
Al certamen de punt de llibre poden optar al premi tots aquells treballs originals
i inèdits de caire LITERARI o relacionats amb la DIADA DE SANT JORDI. Han de
complir les condicions següents:
I.

Es pot presentar en format paper o format digital (veure plantilla i
normativa adjunta).

II.

S’ha de deixar espai per al logotip de l’escola i respectar la normativa
d'imatge corporativa. També cal deixar espai per al nom de l’autor.

CONCURS BOSCOMETRATGE
El certamen de curtmetratges vol sensibilitzar l’alumnat, mitjançant el món
audiovisual, envers grans personatges de ficció, ciència, ingeni i coneixement. Per a
participar en aquest concurs s’han de complir els següents requisits:
I.

El tema ha d’estar relacionat amb la literatura i/o la ciència (autors, obres,
vida...). Poden ser personatges de ficció, animació o documental.

II.

Es poden presentar 3 boscometratges com a màxim, a títol individual.
Podran participar en la realització diverses persones, però només una
d’elles ha d’aparèixer com a responsable.

III.

La duració ha de ser de 3 minuts com a màxim (crèdits inclosos).

IV.

Els vídeos es pujaran a la plataforma Youtube. L’enllaç s’haurà d’enviar per
correu electrònic a comunicacio.sarria@salesians.cat indicant el
pseudònim de l’alumne. A més, s’ha de seguir la normativa de lliurament
del treball a les BASES GENERALS.

V.

COPYRIGHT Els vídeos que participin han de ser de creació pròpia i lliures
de drets. (veure normativa adjunta).

BASES GENERALS
A. El jurat exclourà el treball de l’alumne si troba que no és original, o que la temàtica pot
ferir sensibilitats.
B. Els alumnes que optin a alguna de les modalitats convocades hauran de lliurar el treball
que es presenti signat amb un pseudònim i acompanyat d’un sobre tancat. A la part
exterior del sobre figurarà també el títol de l’obra, la temàtica del concurs, i el pseudònim;
a l’interior del sobre tancat s’ha d’especificar el nom, curs i grup de l’alumne que presenta
el treball.
C. LLOC D’ENTREGA:
-

Els alumnes de la secció de BATXILLERAT tindran a la seva disposició una capsa a la sala de
professors (G-F-208a) on podran lliurar el treball.
Els alumnes de la secció de CICLES FORMATIUS podran lliurar el treball al Cap d’estudis
corresponent.

D. La presentació dels treballs es farà des del DILLUNS 11 de MARÇ de 2019 fins al DIJOUS
28 de MARÇ de 2019 a l’hora de l’esbarjo.
E. La participació en el certamen suposa l’acceptació de les condicions aquí establertes i la
decisió del jurat. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta pels
membres de la comissió.
F. Els treballs romandran a disposició del centre després del lliurament de guardons.

PREMIS
1. Els treballs presentats seran estudiats pel jurat que resoldrà l’atorgament dels premis. Els
premis podran ser declarats deserts.
2. El lliurament de premis es farà el dia 23 d’abril en el curs de la celebració festiva que
l’escola organitzarà aquest dia.
3. Els autors de les obres premiades rebran un certificat acreditatiu del seu guardó i un xec
regal de l’FNAC (1r Premi: 40€, 2n Premi: 30€)

BOSCOMETRAJES 2019
Objetivo
Sensibilizar al alumnado, a través de las personas que han creado grandes personajes de
ficción, ciencia, ingenio y conocimiento. Rendir un homenaje con sentido audiovisual.
Requisitos
1. El boscometraje va dirigido a los alumnos y alumnas del centro (Bachillerato y Ciclos
Formativos)
2. Tema: Literatura, Ciencia (autores, obras, vida…). Pueden ser de ficción, animación o
documental. Siempre desde un código de formas sensibles, acordes con la fiesta de
Sant Jordi.
3. Se podrán presentar 3 boscometrajes como máximo, a título individual. Podrán
participar en la realización varias personas, pero únicamente se presentará una de ellas
como máximo responsable del mismo.
Duración de 3 minutos (incluidos los títulos de crédito). Serán excluidos los que
excedan del tiempo establecido.
4. Los vídeos se subirán a la plataforma Youtube. El enlace se enviará por correo
electrónico a comunicacio.sarria@salesians.cat indicando el pseudónimo del
alumno/a. Hay que seguir la normativa de la entrega de trabajos, según las BASES
GENERALES.
5.
COPYRIGHT Los boscometrajes que participen en el concurso deben ser de
creación propia, y los autores o autoras deben:
5.1. Usar imágenes, música y bandas sonoras libres de derechos.
5.2. Usar imágenes, música y bandas sonoras de autoría propia o debidamente
cedidas.
6. Boscometrajes Salesians Sarrià declina toda responsabilidad legal sobre el contenido
de los cortos presentados a concurso. La escuela se reserva el derecho a rechazar los
vídeos de contenido inapropiado.
7. Los participantes autorizan a la escuela a añadir la imagen corporativa de Salesians
Sarrià al trabajo ganador y otros seleccionados, como también la realización de un
montaje audiovisual conjunto para promocionar la fiesta.
Contacto: para cualquier duda o aclaración, dirigirse a Agustín de Andrés.
Aceptación: la participación en este concurso supone la aceptación y el compromiso del
cumplimiento de estas bases.

