
                                                                      CURS 2022 - 2023 
 
La Comissió de Sant Jordi de l’escola convoca els Certàmens “Sant Jordi” de 
literatura, fotografia, punt de llibre i cartell de la festa, 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.  

II. Es pot presentar una obra per modalitat en qualsevol de les llengües citades. 
III. 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.  
 

 
 

 
CONCURS DE FOTOGRAFIA 

 
 
El tema del certamen fotogràfic gira al voltant del lema del curs: “OBRIM CAMINS”. 
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 inspirats en una temàtica LITERÀRIA o bé 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 CARTELL DE LA FESTA 
 
 
Al certamen de cartell poden optar al premi tots aquells treballs originals i inèdits 
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. 

 
III. L’obra no  pot anar signada, es signarà quan el jurat faci públic el nom de la 

persona guanyadora. 
 

IV. El cartell haurà d’incloure necessàriament i exclusivament el següent text: 
Diada de Sant Jordi. Salesians de Sarrià. Abril 2023. 

La frase ha de ser literal i no es podrà canviar el sentit ni l’ordre de les 
paraules. 
 

V. Les obres que presentin accions o actituds contràries als valors cívics i 
culturals del centre seran excloses.  

 
 
  



 
 
 
 

BASES GENERALS 
 
 

A. El jurat exclourà el treball de l’alumne si troba que no és d’autoria 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 a l’interior d’un sobre gros tancat:  
 

- A la part exterior d’aquest sobre figurarà el títol de l’obra, la temàtica del concurs i el 
pseudònim.  

- A l’interior d’aquest sobre cal posar-hi l’obra presentada signada amb el pseudònim i també 
s’hi ha d’incloure un altre sobre petit i tancat amb un paper a dintre on s’especifiqui 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 DIVENDRES 3 de MARÇ de 2023 fins l’hora de 

l’esbarjo del DIVENDRES 24 de MARÇ de 2023. 
 

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 21 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 (1r Premi: 50€, 2n Premi: 30€) 
 
 



NORMATIVA CONCURS PUNT DE LLIBRE DE SANT JORDI 
 
• Pots treballar la teva proposta pel cartell amb tècnica lliure (il·lustració,  
fotografia, digital...).  
 
• Cal reservar un espai per afegir el logotip de l’escola i el nom del 
guanyador/a sabent que aquests taparan alguna part de la imatge.  
 

 

 
• Si treballes la teva proposta en format paper, sabent que el disseny 
imprès serà 180x60mm, pensa en treballar en format 186x66mm, ja que 
una vegada escanejat i imprès li serien retallats 3 mm per cada costat.  
 
•Si treballes la teva proposta en format digital, per tal que el teu disseny 
una vegada imprès arribi fins als límits del paper sense un marge al voltant,  
cal que el document mesuri 186x66mm, tingui una resolució de 300 ppp., 
model de color CMYK i preferiblement en format .ai o .psd. Una vegada 
imprès li serien retallats 3 mm per cada costat. 

Si treballes amb algun programari, tipus Photoshop, cal treballar millor per 
capes. 
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NORMATIVA CONCURS CARTELL DE SANT JORDI 
 
• Pots treballar la teva proposta pel cartell amb tècnica lliure (il·lustració, 
collage, fotografia, digital...).  
 
• Cal reservar un espai per afegir el logotip de l’escola i el nom del 
guanyador/a sabent que aquests taparan alguna part de la imatge.  
 

 

 
• Si treballes la teva proposta en format paper, sabent que el disseny 
imprès serà format din A3, pensa en treballar en format 430 x 307 mm i 
que, una vegada escanejat i imprès, li serien retallats 5 mm per cada costat.  
 
•Si treballes la teva proposta en format digital, per tal que el teu disseny 
una vegada imprès arribi fins als límits del paper sense un marge al voltant,  
cal que el document mesuri 430 x 307 mm, tingui una resolució de 300 ppp., 
model de color CMYK i preferiblement en format .ai o .psd. Una vegada 
imprès li serien retallats 5 mm per cada costat. 

Si treballes amb algun programari, tipus Photoshop, cal treballar millor per 
capes. 

 

 

 

 

43
0m

m
 

42
0m

m
 

307mm 

297mm 

Línia vermella: 

Grandària inicial del 
teu disseny 

Línia blava: 

Línia per la que 
retallarem el teu 
disseny 


	PREMIS

