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BASES DEL CONCURS “SANT JORDI A CASA” 

 

L’Ajuntament de la Canonja, a través de la Biblioteca Pública, posa en marxa un concurs 

infantil de narrativa i dibuix adreçat als nens i nenes de la Canonja amb el títol: “Sant Jordi 

a casa” amb l’objectiu d’ajudar a fer més distret el confinament derivat de l’emergència sa-

nitària pel Covid-19.  

Aquest concurs es dividirà segons les edats dels/les participants en 3 categories: 

1. Cicle mitjà de primària (3r i 4t) 

2. Cicle superior de primària (5è i 6è) 

3. Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO) 

En les tres categories cada participant haurà de presentar una redacció i un dibuix amb el 

tema “Com vius el confinament?”: 

• Redacció: Relat curt, d’estil lliure, sobre el coronavirus i el confinament. 

Per exemple: com estàs vivint aquestes setmanes de confinament a casa, 

com et sents, què en penses, què faràs quan tots i totes puguem sortir al carrer 

o com has pensat celebrar aquesta Diada de Sant Jordi tan “diferent”? 

Extensió del text: 

• Cicle mitjà de primària (3r i 4t): Entre ½ i 1 plana 

• Cicle superior de primària (5è i 6è) i primer cicle de secundària (1r i 2n 

d’ESO): Entre 1 i 2 planes 

Cos de la lletra Arial 12 i interliniat 1,5 per a totes les categories. 

En cas que estigui escrit a mà ha de tenir una cal·ligrafia completament llegi-

ble. Amb un mínim de 200 paraules per 3r i 4t de primària i de 400 paraules 

per 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO. 

S’admeten redaccions tant en català com en castellà. 

• Dibuix: Dibuix realitzat amb retoladors, colors i/o pintures que il·lustri el relat pre-

sentat. 

El termini per enviar el material és fins el dia 17 d’abril, inclòs.  
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Els treballs s’hauran d’enviar en format A4 en digital (word, pdf i/o jpg) a través del cor-

reu: pcultura@lacanonja.cat posant en l’assumpte les paraules “Concurs Sant Jordi a casa” 

indicant:  

- Nom i cognoms del/la concursant 

- el curs 

- telèfon de contacte 

També es podran enviar mitjançant el WhatsApp al telèfon 605 914 414 indicant les parau-

les “Concurs Sant Jordi a casa” amb el nom i cognoms, el curs i adjuntant dues fotografies: 

una amb la redacció i l’altre amb el dibuix. 

L’Ajuntament de la Canonja podrà publicar els relats i dibuixos a través de la web, xarxes 

socials i/o fer-ne un recull en una edició impresa. 

Els guanyadors de cada categoria rebran un lot de llibres i material de dibuix. 

Des de l’Ajuntament de la Canonja, s’anima a tots els nens i nenes a participar-hi. 

 

 

La Canonja, 7 d’abril del 2020 
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