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CONCURS LITERARI - SANT JORDI 2018

Recordem els nostres autors!
Llengua catalana
Bases de la convocatòria ESO I BATXILLERAT
Data límit de lliurament: 06/04/2018
Aquest any dediquem el Sant Jordi a les diferents commemoracions d’escriptors de
la llengua catalana que es duen a terme durant el 2018.

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC)
vetlla per la llengua i la literatura catalanes i
fa difusió de moltíssims actes que s’hi
relacionen. Al mateix temps, és un pont per
conèixer-ne d’altres
interessants
que
trobaràs enllaçades com: Què Llegeixes?, el
fòrum dels llibres amb una pila de concursos.
Podràs escriure sobre llibres, lectures i
literatura. (www.quellegeixes.cat)

http://www.lletrescatalanes.cat

VISITEU el web de la ILC o WWW.ESCRIPTORS.CAT per conèixer-ne l’obra.

Maria Mercè Marçal

Raimon Panikkar

Pompeu Fabra
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Què us proposem, doncs?
 En la categoria de poesia, trieu un poema de Maria

Mercè Marçal i transformeu-lo plàsticament. És a dir,
per exemple, feu-ne un collage, muntatge fotogràfic,
imprimiu-lo amb fulls de colors,

retalleu-ne les

paraules i feu-ne un nou poema, enganxeu-lo i feu-ne un dibuix,
trieu una imatge que el representi, ... El format de presentació
és el següent:


En un sol full Din-A4 (blanc, de color, cartolina, etc.), ha
d’aparèixer el títol original del poema i/o el poema sencer, si s’escau,
junt amb el vostre treball propi, nom, cognoms i grup.

 En la categoria de narrativa, podeu triar entre escriure un microrrelat inspirat
algun text de Raimon Panikkar (llavors indiqueu el títol del text original) o escriure
una entrada de diccionari per a la vostra paraula favorita en homenatge al creador
del primer diccionari de la llengua catalana moderna, Pompeu Fabra. És a dir, en
aquest cas, creeu un significat nou per a un mot ja existent i que sigui el vostre
predilecte. El format de presentació és el següent:


En un sol full Din-A4 (blanc, de color, cartolina, etc.), ha d’aparèixer
l’obra de Raimon Panikkar junt amb el vostre microrrelat original; que
ha de tenir títol i estar signat per vosaltres.



Important: si decidiu fer l’entrada de diccionari, recordeu que ha de
respectar-ne el format. Aquí teniu un model, encara que la definició
que trobareu és la real del diccionari a l’exemple:

favorit -a

A MÉS A MÉS, DIBUIXEU
AQUÍ LA PARAULA O
INCLOEU UNA IMATGE QUE
LA REPRESENTI

1 adj. [LC] PREDILECTE . És el meu llibre favorit, la meva lectura
favorita.
2 m. i f. [LC] Persona que és objecte de la predilecció d’algú,
especialment d’un príncep, d’un personatge. El favorit del rei. La

favorita del sultà.

Deixeu volar la vostra imaginaciooooooooooó
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