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BASES 

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

alumnes de l’Escola. 

2. Aquest curs, la modalitat és un microrelat sobre l’amor a la 

natura acompanyat d’una fotografia original. El microrelat i la 

foto han de ser d'autoria pròpia i els textos han de tenir una 

llargada màxima de 100 paraules. 

3. El microrelat ha de ser escrit en anglès o en francès, que són les 

llengües que apreneu a l’Escola. 

4. El microrelat serà d’autoria individual i cada alumne en podrà 

escriure un en cada llengua com a màxim. 

5. Els alumnes de La Seu lliurareu un exemplar en paper a 

Secretaria o a Consergeria, de 10.00 a 13.00 (dimarts a 

divendres) o de 16.00 a 20.30 (dilluns a dijous). Els alumnes 

dels CPDs de Sort i Puigcerdà lliurareu els textos al professorat. 

6. Lliurareu l’exemplar en paper en un sobre on consti el vostre 

pseudònim, el títol del microrelat, l’idioma i el curs en què  

participeu. A l’interior hi ha d’haver un sobre petit amb el 

pseudònim, el títol del microrelat, nom i cognoms reals i el 

curs. 

7. Teniu temps de dilluns 13 fins a dijous 30 de març de 2023 per 

lliurar les vostres creacions. 
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JURAT I LLIURAMENT DE PREMIS 

El jurat el formaran el professorat de l’Escola. Hi haurà tres 

microrelats guanyadors de cada idioma i el nivell lingüístic, segons 

el curs que haureu indicat, no el tindrem en compte: és a dir, una 

carta d'A1 o A2 amb faltes corresponents a aquest nivell no treu que 

pugui competir amb un text de B1 o B2 pel seu contingut i originalitat. 

Els premis es lliuraran dimarts 25 d'abril a les 18.30h amb una 

xerrada a càrrec d'un/a autor/a local. 

 

PREMIS 

 

1r PREMI  - ANGLÈS i FRANCÈS 

 

2n PREMI  - ANGLÈS i FRANCÈS 

 

3r PREMI  - ANGLÈS i FRANCÈS 

 

DETALL DE PARTICIPACIÓ PER A TOTS ELS PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

EOI de la Seu d’Urgell, 02 de març del 2023 


