
I CONCURS DE SANT JORDI 

EOI CIUTADELLA 

CURS 2014 – 2015

TEMA: Poesia visual 

BASES

 Podran participar-hi els alumnes  de tots els idiomes i nivells matriculats oficials en 

el present curs acadèmic.

 Els treballs que es presentin hauran de ser inèdits, de tema lliure i escrits en 

qualsevol dels quatre idiomes: alemany, anglès, francès i rus.

 L'original s'haurà de presentar en una cartolina de tamany Din-A4, amb un 

pseudònim escrit a la part del darrera del treball.

 Els treballs s’hauran de lliurar  dins un sobre gran tancat i amb el pseudònim escrit 

al damunt del sobre. A banda d’això, també hauran de lliurar un altre sobre petit  

tancat amb el pseudònim escrit al damunt , adjuntant-hi a dintre: el  nom, cognoms,

telèfon, idioma i nivell de l'alumne/a i el pseudònim.

 El termini de presentació serà fins dia 16 d'abril de 2015 a la secretaria de l'escola.

 Cada autor podrà participar amb un únic treball.

 L'EOI de Ciutadella podrà difondre els treballs dels guanyadors, ja sigui en suport 

digital o en paper, de la manera que consideri oportuna.

 El jurat estarà compost per un professor/a de cada un dels departaments de 

l’escola. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

 El sol fet de concursar implica l'acceptació de les condicions anteriors.

PREMIS

1er PREMI: SPA+MENU UN DIA A L’HOTEL ARTIEM AUDAX PER A 2 

PERSONES (Circuit termal + dinar o sopar al restaurant Galdana o al restaurant 

Oliva de l’Hotel Audax)

2n PREMI: CIRCUIT TERMAL AUDAX BLUE SPA PER A 2 PERSONES 

 L'acte de lliurament de premis es durà a terme dins del context de celebració del 

Dia del Llibre, el 23 d'abril a les 17.30h a l'EOI de Ciutadella, en el qual el jurat 

donarà a conèixer les obres guanyadores i els noms dels premiats. 


