BASES DEL XVI CONCURS LITERARI NADALENC
CURS 18-19

Colegio La Purísima · Torrent

FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

LEMA  “ IL.LUMINA’NS AMB POESIA ”
1) Gènere
Gènere líric, en concret un poema i un cal.ligrama.
2) Contingut
La poesia i , conseqüentment el cal.ligrama, versarà , de manera directa o indirecta, sobre qualsevol aspecte o valor propi del
Nadal i del sentit que pot prendre en les nostres vides, com també relacionar-los amb el lema de pastoral d’enguany: “La meua estrella és la
teua llum “ .
Les poesies que serviran de base per al cal.ligrama podran ser de mètrica regular formant una composició poètica o de mètrica irregular o
lliure, a demanda del professor.
Es valorarà tant la presentació dels treballs com el contingut i la relació poema-cal.ligrama , a més de l’expressió i correcció gramatical. En
ser poesia, també es tindrà en compte el ritme i els recursos expressius de caràcter literari.
3) Format
●
Cada grup presentarà 2 treballs :
➢ Una poesia o cançó inèdita, realitzada pels alumnes ( excepte en els cursos de 1º i 2º ESO, que se’n basaran
en una d’existent )
➢
Un cal.ligrama de la poesia realitzada o triada.
●
●
●
●

Cada treball es presentarà en cartolina blanca A4 i alhora adjuntaran una cartolina negra A3 per grup, per a la posterior
maquetació.
Darrere de cada cartolina blanca cada grup posarà les seues dades: Nom i Cognoms (els dos) de cada component i categoria a la
qual concursa.
El treball es realitzarà exclusivament a l’aula al llarg de les sessions que el professor hi considere oportunes. (mínim dos ).
Els dos treballs estaran fets a mà.

4) Metodologia
● Els treballs es faran de manera cooperativa ,en grups de quatre, de manera que la poesia base tindrà com a mínim 4 estrofes.
● Si els alumnes en volen fer d’optatius, els faran també grupals, no individuals.
4)

Participants i agrupació
Podran participar tots els alumnes de l’ESO i Batxiller.
●
1º i 2º ESO: per parelles.
●
Resta de cursos: en grups de 4 membres .
Si per mesures organitzatives de l’aula, els alumnes no foren parells, podria fer-se algun grup de 3 membres, però mai no seran de cinc
components.
6)  Premis i Categories:
●
Els treballs seran obligatoris en les llengües que s’establisquen en les categories i es podran fer de manera voluntària en qualsevol
de les tres llengües i classes, valorant-se de forma positiva en cada assignatura.
●
S’establixen 3 categories:
CATEGORIA A ( 1º i 2º ESO - ANGLÉS)
CATEGORIA B ( 3º i 4º ESO - CASTELLANO)
CATEGORIA C ( 1º i 2º BATXILLER - VALENCIÀ)
●
No es valoraran aquells treballs que siguen traduïts d’altre idioma o que siguen còpies obtingudes mitjançant qualsevol mitjà:
premsa, internet, etc.
●
Hi haurà un premi per categoria, per a cada component del grup.
●
El premi podrà quedar desert si els treballs no s’ajusten a les bases establides.
●
Els treballs es lliuraran al professor abans del 17 de desembre.
●
L’entrega de premis serà el 21 de desembre al llarg del Festival de Nadales .
Els premis son subvencionats íntegrament per l’AMPA La Purísima- Torrent
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