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XXV CONCURS IMAGINA ESCRIVINT 2020
Bases
Imagina Escrivint és un concurs literari infantil i juvenil que organitza la
Biblioteca des de l'any 1996 i que es realitza anualment per Sant Jordi (Festa
del llibre). La seva finalitat es fomentar el gust per l'escriptura i la lectura dels
nostres fills.
Participants
Poden participar en aquest certamen totes les persones menors de 18 anys,
residents en el municipi d’Andratx i l’alumnat dels col·legis i de l’institut de
secundària, del terme municipal d’Andratx. El cicle d’infantil queda exclòs.
Es pot participar en dues modalitats:
- de manera individual
- de manera col·lectiva, essent el col·lectiu del mateix curs i aula
Els alumnes que participin de manera col·lectiva també es poden presentar de
manera individual.
Tema i llengua
Relat o conte curt de tema lliure, però amb una condició. A cada curs se li
assigna una frase que haurà d’incloure dins el relat; és la mateixa tant si es
concursa de manera individual com col·lectiva:
- 1r de primària: els granots duen ulleres / las ranas llevan gafas
- 2n de primària: quin bassiot de caramels! / ¡menudo charco de caramelos!
- 3r de primària: a les 17h plou a l’inrevés / a las 17h llueve al revés
- 4t de primària: els dimecres neva a l’espai / los miércoles nieva en el espacio
- 5è de primària: si tens gana, compre’t un canari / si tienes hambre,
cómprate un canario
- 6è de primària: mossega’t la cama i escala la muntanya / muérdete la pierna
y escala la montaña
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- 1r cicle d’ESO: na Bleda me mira amb uns ulls que sembla que tengui
superpoders / Acelga me mira con unos ojos que parece que
tenga superpoderes
- 2n cicle d’ESO: ell té el valor de dir-li que no a la lluna, i tú? / ¿él tiene el
valor de decirle que no a la luna, y tú?
- Mòduls voluntaris i Batxiller: va ser un instant de no res: just abans que en
Harry digues trenta-tres pastilles / fue un instante
de nada: justo antes de que Harry dijera treinta y
tres pastillas
El temps verbal de les frases es pot canviar si és més adient, segons la
redacció del treball (present, passat o futur).
Els treballs es redactaran en llengua catalana o castellana.
Extensió i dades
Els relats tindran una extensió mínima d’un full i màxima de tres, escrits per
una cara de forma manual o impresa.
S’haurà d’indicar en quina modalitat es concursa i es faran constar les dades
següents:
- Modalitat individual: nom i cognom, edat, adreça postal, telèfon, curs
acadèmic i, si escau, centre docent
- Modalitat col·lectiva: centre docent, curs acadèmic i aula
Termini
Els treballs s’hauran de lliurar a la Biblioteca Municipal de dilluns a divendres,
de 9h a 14h i de 16h a 21h.
Els alumnes que usen iPads també poden lliurar les seves redaccions via correu
electrònic a biblioteca@andratx.cat, indicant el nom de l’alumne a
l’assumpte (apart de les dades de contacte del punt anterior al treball).
Darrer dia per lliurar els treballs: divendres 20 de març de 2020.
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Categories i premis
Premis:
- Individual: lots de llibres i material escolar per als tres primers classificats de
cada curs.
- Col·lectiu: panera literària per a l’aula millor classificada de cada apartat
Categories:
- 1r de primària

- 4t de primària

- 2n de primària

- 5è de primària

- 3r de primària

- 6è de primària

- 1r cicle d’ESO
- 2n cicle d’ESO
- Mòduls voluntaris i Batxiller
Lliurament de premis
Dijous 23 d’abril a les 18h. Més endavant s’informarà de manera més concreta,
ja que l’any 2020 celebram els 25 anys d’aquest concurs i es lliuraran els
premis d’una manera un poc més especial.
A cada participant no premiat que assisteixi a la festa de lliurament de premis
se l’obsequiarà amb un llibre, a més del tradicional berenar. Feim constar, així
mateix, que els alumnes que només participin de manera col·lectiva podran
recollir un únic exemplar de regal per l’aula.
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