
SANT JORDI 2008 

XXIII MOSTRA ARTÍSTICA organitzada per l’Àrea de Patrimoni Cultural i Educació de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

BASES DE LA MOSTRA 

1.- Per cada grup-classe de Primària i Secundària de cada centre els professors escolliran un 
text (el que es cregui més original, creatiu i de més qualitat literària), tot i que es deixa 
opcional a cada centre que els grup-classe de Cicle inicial presentin o bé un text o bé un 
dibuix. Per cada grup-classe d’Infantil de cada centre, escolliran un dibuix. Per la seva 
banda, els grup-classe de 1r i 3rn d’ESO presentaran un text i un dibuix; i els de 2n i 4t 
d’ESO un text. Opcionalment, els grups-classe de Batxillerat podran presentar un text. 

2.- El text i el dibuix triats seran publicats, i el seu autor recollirà un obsequi. Els centres 
participants rebran també un lot de llibres. 

3.- El tema dels escrits i dibuixos serà el proposat pels Tallers d’Història –el tema d’aquest 
any: El meu barri, el meu veí-. Cada grup o classe, sigui text o dibuix triarà un dels temes 
següents, que són els apartats que es treballen als Tallers d’Història:  
 
A.- Identificació del lloc, el meu barri  
B.- la meva família, els meus veïns  

L’estil de les composicions és lliure: tant prosa com poesia: conte, entrevista, poema,… tant de 
caire fantàstic com històric. Per als dibuixos, es pot tenir en compte que sortirà editat en blanc i 
negre. 

4.- Els textos es poden presentar (a decisió dels professors de cada centre) manuscrits fins a 4t 
de Primària (inclòs), en bolígraf i en un paper blanc (sense quadrícula). A partir de 5è, cal 
presentar-los en disquet amb els següents paràmetres: 

Format: Word 
Tipus de lletra: Times 
Cos de lletra: 12 pt. 
Interlineat: simple 
Marges laterals: 2,5 cm 
Marges superior i inferior: 3 cm 

La composició serà d’un màxim de dos folis. 

Els dibuixos seran de mida A4. 

5.- Abans del dilluns 10 de març cal portar els treballs a la Biblioteca Pública “Octavi Viader i  
Margarit” (c/ Surís, 28-34), dins un sobre que hi posi: Mostra literària Sant Jordi 2008. A cada 
treball hi ha de constar les següents dades: 
Nom i cognoms de l’alumne 
Curs 
Centre Escolar 

6.- El lliurament dels premis tindrà lloc el dimecres 23 d’abril, a les 17.30 h., al Teatre-
Auditori Municipal. 

Biblioteca Pública “Octavi Viader i Margarit” 
c/ Surís, 28-34 
Tel. 972 32 40 57- Fax 972 32 73 39 
Correu e. biblioteca@guixols.net 
Horaris: Matins: dimarts, dijous, divendres i dissabtes, de 10 a 13,30 h. 
   Tardes: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h. 


