I CONCURS LITERARI NADIA GHULAM
A partir de la iniciativa de de l’AMIPA i des de la Comissió de la Biblioteca, volem posar
en marxa un concurs literari amb el nom de Nadia Ghulam. Conèixer-la ha estat
inspirador i ens agradaria fer-ne partícip tota la comunitat educativa de l’IES Bendinat
amb la idea de reflexionar i escriure sobre els valors que na Nadia representa: solidaritat
amb els altres, coratge davant de les dificultats, la lluita per la llibertat davant de
l’opressió, l’empoderament de la dona com element necessari de tota societat, respecte
per la cultura que t’acull. Uns valors que es faran més presents que mai si el concurs
literari Nadia Ghulam té continuïtat.
A finals de març na Nadia Ghulam serà al nostre centre i farà el lliurament de premis que
es durà a terme de la següent manera: a les 9:50h xerrada de na Nadia Ghulam amb els
premiats a la biblioteca. A continuació, de les 10:45h a les 11:30h lliurament de premis
als guanyadors de les diferents categories al hall de l’institut. Els premis de cada categoria
seran concedits per l’AMIPA del centre.
Aquestes en són les bases i les categories establertes.
Hi haurà cinc categories:
1.

Categoria A: 1rs i 2ns d’ESO

-

S’ha de presentar un relat breu d’un màxim de 150 paraules la temàtica del qual són els
valors que l’escriptora Nadia Ghulam representa.

-

La lletra ha de ser Arial 12 i l’interliniat 1,5.

-

Ha de tenir un títol.

-

Es valorarà l’aportació d’una imatge suggerida pel relat.

-

Idioma: 1r d’ESO ho presenta en català i 2n d’ESO en castellà.

-

Data de lliurament: 7 de març

-

Lliurament: al professorat que imparteix la matèria lingüística corresponent.

-

Premis: un primer premi per nivell (2 premis).

-

Jurat: professorat de català i de castellà que no imparteixin aquests nivells i un membre de
la junta de l’AMIPA.

2.

Categoria B: 3r, 4t, 1r.

-

S’ha de presentar un relat audiovisual breu d’un màxim de 200 paraules, la temàtica del
qual són els valors que representa na Nadia Ghulam. El text s’ha de superposar a les
imatges mentre es recitat.

-

Es valorarà que tengui música (sense lletra) de fons.

-

Idioma: 3r d’ESO el presentarà en castellà; 4t d’ESO en anglès, 1r de batxillerat en català.

-

Data de lliurament: 7 març.

-

Lliurament: al professorat que imparteix la matèria lingüística corresponent.

-

Premis: un primer premi per nivell (3 premis).

-

Jurat: un professor d’anglès, de castellà i de català que no imparteixin aquests nivells i un
membre de la junta de l’AMIPA.

3.

Categoria C: 2n de batxillerat.

Categoria que inclou l’alumnat de 2n de batxillerat que de manera voluntària vulgui participar del
concurs literari Nadia Ghulam.
-

S’ha de presentar un relat breu d’un màxim de 150 paraules la temàtica del qual són els
valors que l’escriptora Nadia Ghulam representa.

-

La lletra ha de ser Arial 12 i l’interliniat 1,5.

-

Ha de tenir un títol.

-

Es valorarà l’aportació d’una imatge suggerida pel relat.

-

Idioma: lliure elecció (alemany, anglès, castellà, català, francès).

-

Data de lliurament: 7 de març

-

Lliurament: al professorat que imparteix la matèria lingüística del seu relat.

-

Premis: un primer premi.

-

Jurat: professorat de diferents departaments i un membre de la junta de l’AMIPA.

4.

Segona Llengua.

Categoria que inclou aquells alumnes que cursen o dominen el francès o l’alemany.
-

Hi haurà un premi per a francès i un per a alemany, sempre que hi hagi un 70% de
participació de l’alumnat matriculat a cada una de les llengües esmentades. En cas contrari,
es declararà desert.

-

S’ha de presentar un relat breu d’un màxim de 150 paraules la temàtica del qual són els
valors que l’escriptora Nadia Ghulam representa.

-

La lletra ha de ser Arial 12 i l’interliniat 1,5.

-

Ha de tenir un títol.

-

Es valorarà l’aportació d’una imatge suggerida pel relat.

-

Idioma: lliure elecció (alemany, anglès, castellà, català, francès).

-

Data de lliurament: 7 de març

-

Lliurament: al professorat de llengua francesa i alemanya.

-

Premis: un primer premi per al relat en llengua francesa i un primer premi per al relat en
llengua alemanya.

-

Jurat: professorat dels diferents departaments lingüístics i un membre de la junta de
l’AMIPA.

5.

Miscel·lània.

Categoria que inclou tota la comunitat educativa: professorat, mares, pares, tot l’alumnat (2n de
batxiller inclòs) i personal no docent.
-

S’ha de presentar un relat breu d’un màxim de 150 paraules la temàtica del qual són els
valors que l’escriptora Nadia Ghulam representa.

-

La lletra ha de ser Arial 12 i l’interliniat 1,5.

-

Ha de tenir un títol.

-

Es valorarà l’aportació d’una imatge suggerida pel relat.

-

Idioma: lliure elecció (alemany, anglès, castellà, català, francès).

-

Data de lliurament: 7 de març

-

Lliurament: a la Comissió de Biblioteca (Apol·lònia Alou, Irene Cámara, Xesca Gomila i
Gemma Sanz)

-

Premis: un primer premi.

-

Jurat: professorat de diferents departaments i un membre de la junta de l’AMIPA.

-

