BASES PREMIS LITERARIS
CURS 2018-2019
EL MIRALL
La Fundació Joan Profitós convoca aquests Premis Literaris amb la voluntat de f omentar
en l’alumnat la creativitat, la sensibilitat artística, la bellesa poètica, l’originalitat en
l’expressió, la capacitat de reflexió i de crítica. Es poden presentar alumnes des de 5è de
Primària fins a Batxillerat o Cicles Formatius del conjunt d’escoles de l’Escola Pia de
Catalunya.
Aquests premis tindran dos espais de difusió: el web www.artsescolapia.cat i la Festa de
les Arts, que és una gala i una exposició dels premis artístics, que tindrà lloc el 5 de juny a
l'Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona. Al web podreu veure els treballs guanyadors
de l'edició anterior.
MODALITATS I CATEGORIES
MODALITAT : POESIA
CATEGORIES:
PO1 – Alumnat de 5è i 6è de Primària
PO2 – Alumnat de 1r i 2n d’ESO
PO3 – Alumnat de 3r i 4t d’ESO
PO4 – Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius
MODALITAT : PROSA
CATEGORIES:
PR1 – Alumnat de 5è i 6è de Primària
PR2 – Alumnat de 1r i 2n d’ESO
PR3 – Alumnat de 3r i 4t d’ESO
PR4 – Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius
http://www.artsescolapia.cat/

TEMA
El tema d’aquest curs és: El mirall
Alícia creua el mirall. I descobreix un món màgic, reines de cors, barreters bojos i
conills amoïnats pel temps. El mirall és una invitació: a traspassar les normes, a
deixar el món conegut, a ser curiós i valent.
Narcís busca l’amor mirant-se al mirall de l’aigua. S’enamora d’ell o del seu reflex?
El mirall l’emmiralla?
Qui és més real: el que es mira en el mirall o el que et mira des del mirall?
Un mirall és com una porta que ens obre a un univers infinit. T’atreveixes a
imaginar-lo?

INDICACIONS
Dins de cada Categoria, només es pot presentar un treball per curs.
Totes les obres presentades han de ser estrictament originals i no cal que hagin estat
guardonades en els premis literaris de l’escola. Es valorarà, preferentment, l’estil propi, la
creativitat, la capacitat de reflexió, el llenguatge ric i els valors socials així com l’estructura
del text, l’ortografia i la competència lingüística, d’acord amb l’edat madurativa de l’alumnat.
Els treballs s’han de presentar en llengua catalana. La participació és individual.
Pel que fa a la modalitat Poesia, es pot presentar un poema o conjunt de poemes.
A la modalitat Prosa es pot concursar amb qualsevol tipus de text (narratiu, novel·la breu,
conte,...).
LLIURAMENT DE TREBALLS

La presentació dels treballs la farà cada escola, amb el consentiment explícit dels autors.
Les obres s’han de fer arribar el dia 8 de maig, abans de les 10h del matí, a l’Escola
Pia Nostra Senyora (carrer Diputació, 277, Barcelona).
S’hauran de presentar mecanografiades i en format DIN A-4, amb un títol que les identifiqui
i signades amb un pseudònim. Cal lliurar tres còpies.
Totes les obres han d’anar acompanyades d’un sobre degudament identificat amb la
categoria i modalitat a la qual es participa, el títol de l’obra i el pseudònim. Dins del sobre
anirà la plica amb les dades de l’autor: nom i cognoms, edat, curs i escola . Les obres que
no acompleixin aquests requisits seran desqualificades.
http://www.artsescolapia.cat/

JURAT
El president de la Fundació nomenarà un Jurat per a cada modalitat i categoria, format per
docents de les escoles i altres experts. Actuarà com a secretari del jurat (sense vot) un
membre de l’Equip de Gestió del Secretariat. La decisió del jurat serà inapel·lable.
PREMIS
Es concedirà un premi per a cada modalitat i categoria. El Jurat pot deixar desert algun
dels premis, d’acord amb la qualitat dels treballs.
El premi serà una estada del 24 al 28 de juny de 2019 a la Casa de Pineta, situada al
Pirineu Aragonès (Osca). Durant aquests dies es treballaran les diferents disciplines
artístiques amb especialistes i monitors de lleure. L’objectiu d’aquesta estada és crear un
espai de convivència, creativitat, creixement i foment de l’art.
Tots els premiats rebran un diploma.
Els premis es donaran a conèixer abans del 31 de maig.
L’acte de lliurament de premis, obert a tots els participants, companys, familiars i
educadors, tindrà lloc el dimecres 5 de juny a la tarda, a l'Escola Pia Nostra Senyora de
Barcelona.
Després de la Festa de les Arts, les obres premiades s'hauran d'enviar per correu electrònic
a festadelesarts@escolapia.cat per publicar-les al web.

La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els respectius
jurats, en l’àmbit de les seves tasques, i el president de la Fundació queden facultats per
resoldre qualsevol aspecte no explicitat en aquestes bases, d’acord amb l’esperit de la
convocatòria.

Barcelona, gener 2019

http://www.artsescolapia.cat/

