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CURS 2021-2022

BASES

1. Per participar al concurs cal que sigueu alumnes o antics

alumnes de l’Escola.

2. La modalitat del premi de Sant Jordi d’enguany està lligada a la

xerrada que farà el mes d’abril a l’EOI l’historiador Josep Calvet,

que ha dedicat bona part de la seva carrera a estudiar i difondre

el paper del Pirineu en els exilis de finals de la Guerra Civil i

durant la guerra a Europa. Es tracta d’escriure una carta des

d’un exili, entenent exili en un sentit ampli de la paraula. La

carta ha de ser d'autoria pròpia i ha de tenir una llargada

mínima de 75 paraules. Es pot incloure una imatge que il.lustri

el text.

3. El text ha de ser escrit en llengua anglesa o francesa, que són

les dues llengües que s’estudien a l’Escola.

4. La carta serà d’autoria individual i cada alumne en podrà

escriure una en cada llengua com a màxim.

5. Els alumnes de La Seu que vulguin participar al certamen

hauran de lliurar un exemplar del text en paper a la secretaria o

la consergeria de l’EOI, de les 09.00h a les 14.00h (de dimarts a

divendres) i de les 15.00h a les 21.00h (de dilluns a dijous). Els

alumnes dels CPDs de Sort i Puigcerdà entregaran els textos al

professorat.

6. Els textos s’hauran d’entregar en un sobre signat amb

pseudònim, especificant la llengua amb la que es participa i el

curs al que es pertany; a l’interior hi ha d’haver un altre sobre

petit amb el pseudònim, el nom i cognoms de la persona

concursant i el curs.
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7. Els textos es poden presentar a partir del dilluns 14 de març i

fins el dijous 31 de març del 2022.

JURAT I LLIURAMENT DE PREMIS

El jurat estarà format pel professorat de l’Escola. Hi haurà tres

premis de cada llengua. Es valoraran, sobretot, el contingut i

l’originalitat dels textos, tenint en compte que els participants estan

aprenent una llengua i per tant, els criteris lingüístics tindran un pes

relatiu al nivell de coneixement d’aquesta. Els premis es lliuraran el

dimecres 20 d’abril a les 18.45h coincidint amb la xerrada a càrrec de

l’historiador Josep Calvet sobre el tema de l’exili.

PREMIS

Es detallaran més endavant els 3 primers premis.

Cada participant rebrà un detall de participació.

EOI de la Seu d’Urgell, 18 de febrer del 2022


