Modalitat 1: Història
Convoca:
Tema:

Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona.
Commemoració dels 50 anys de la mort de Josep Carner, el príncep dels
poetes catalans.
Carner a l’exili; les circumstàncies que envoltaren el seu allunyament de
Catalunya.

Modalitat:

Recerca històrica.

Nivell:

Alumnes de 4t d'ESO o batxillerat dels instituts de Girona.

Requisits:

Extensió màxima de cinc pàgines amb interlineat d'1,5. Exercici individual.

Dotació:

Un primer premi en llibres o material multimèdia per valor de 150 €.
Es publicaran els treballs més destacats en un número especial de la revista
Metastasi.

Tramesa:
Es presentarà a les oficines de l’institut Jaume Vicens Vives un sobre amb dues còpies
impreses del treball i s'enviarà un exemplar en format .pdf a la següent adreça de correu:
jvv175@jvvgirona.eu.
En cap sobre no hi pot constar el nom del participant. En el format .pdf hi constarà el títol
del treball i un pseudònim.
Dins el sobre hi haurà d'haver una plica (sobre tancat amb el nom i els cognoms de
l'autor, l'adreça, el DNI, el telèfon, el correu electrònic i el centre on es cursen els
estudis). A la part exterior de la plica hi constarà el títol del treball presentat. Tot plegat
es presentarà a la finestreta de la Secretaria de l´institut Jaume Vicens Vives (C/Isabel la
Catòlica número 17. 17004GIRONA).
Termini d'admissió : dijous 20 de febrer de 2020 a les 14 hores
Jurat: Format per membres de la Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona i
representants dels departaments didàctics de l'Institut Jaume Vicens Vives.
Veredicte i lliurament de premis: dijous 16 d'abril de 2020 al teatre Ignasi Bonnín de l'institut
Jaume Vicens Vives.
Amb la col∙laboració de:
Ajuntament de Girona
Diputació de Girona
Institut d'Estudis Catalans

Obra Social “La Caixa”
Institut Jaume Vicens Vives

Modalitat 2: Relat curt o poesia
Convoca:
Tema:

Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona.
Commemoració dels 50 anys de la mort de Josep Carner, el príncep dels
poetes catalans.
Redacteu un assaig sobre la figura, l'obra o l'aportació de Josep Carner a la
modernitat de la poesia catalana o escriviu un sonet o una poesia inspirantvos en
la poètica de Josep Carner.

Modalitat:

Relat curt o poesia.

Nivell:

Alumnes de 4t d'ESO o batxillerat dels instituts de Girona.

Requisits:

Extensió màxima de dues pàgines amb interlineat d'1,5 per al relat curt.
Extensió d’una pàgina per a poesia.
Exercici individual.

Dotació:

Un primer premi en llibres o material multimèdia per valor de 150 €.
Es publicaran els treballs més destacats en un número especial de la revista
Metastasi.

Tramesa:
Es presentarà a les oficines de l’institut Jaume Vicens Vives un sobre amb dues còpies
impreses del treball i s'enviarà un exemplar en format .pdf a la següent adreça de correu:
jvv175@jvvgirona.eu.
En cap sobre no hi pot constar el nom del participant. En el format .pdf hi constarà el títol
del treball i un pseudònim.
Dins el sobre hi haurà d'haver una plica (sobre tancat amb el nom i els cognoms de
l'autor, l'adreça, el DNI, el telèfon, el correu electrònic i el centre on es cursen els
estudis). A la part exterior de la plica hi constarà el títol del treball presentat. Tot plegat
es presentarà a la finestreta de la Secretaria de l´institut Jaume Vicens Vives (C/Isabel la
Catòlica número 17. 17004GIRONA).
Termini d'admissió : dijous 20 de febrer de 2020 a les 14 hores
Jurat: Format per membres de la Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona i
representants dels departaments didàctics de l'Institut Jaume Vicens Vives.
Veredicte i lliurament de premis: dijous 16 d'abril de 2020 al teatre Ignasi Bonnín de l'institut
Jaume Vicens Vives.
Amb la col∙laboració de:
Ajuntament de Girona
Diputació de Girona
Institut d'Estudis Catalans

Obra Social “La Caixa”
Institut Jaume Vicens Vives

Modalitat 4: Cartellisme
Convoca:
Tema:

Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona.
Commemoració dels 50 anys de la mort de Josep Carner, el príncep dels
poetes catalans.

Modalitat:

Cartellisme, importància comunicativa, relació text imatge.

Nivell:

Alumnes de 2n cicle d'ESO o batxillerat dels instituts de Girona.

Requisits:

Format A3. Tècnica lliure, tant manual com digital, tot i que caldrà una imatge
digital en format .jpg, .tiff o .pdf amb alta resolució del cartell guanyador.

Dotació:

3 premis dotats amb material plàstic o de dibuix. Valor dels premis:
1r premi: 75 euros
2n premi: 50 euros
3r premi: 25 euros

Tramesa:

Es presentarà a les oficines de l’institut Jaume Vicens Vives. En cap sobre no hi
pot constar el nom del participant. A la làmina presentada de format A3, al
darrera: hi constarà el títol del treball i un pseudònim.
Dins el sobre hi haurà d'haver una plica (sobre tancat amb el nom i els cognoms
de l'autor, l'adreça, el DNI, el telèfon, el correu electrònic i el centre on es cursen
els estudis). A la part exterior de la plica hi constarà el títol del treball presentat.
Tot plegat es presentarà a la finestreta de la Secretaria de l´institut Jaume Vicens
Vives (C/Isabel la Catòlica número 17. 17004GIRONA).

Termini d'admissió : Dijous 20 de febrer de 2020 a les 14 hores
Jurat: Format per membres de la Fundació Institut Jaume Vicens Vives de Girona i
representants dels departaments didàctics de l'Institut Jaume Vicens Vives.
Veredicte i lliurament de premis: dijous 16 d'abril de 2020 al teatre Ignasi Bonnín de l'institut
Jaume Vicens Vives.
Amb la col∙laboració de:
Ajuntament de Girona
Diputació de Girona
Institut d'Estudis Catalans

Obra Social “La Caixa”
Institut Jaume Vicens Vives

