
XVIII Premi literari Carme Ribes 

  
  L’ Institut Guindàvols, a través del Departament de Llengües, convoca el XVIII premi literari  Carme Ribes.  

Bases: 
1- Hi podrà participar  qualsevol alumna/e del centre, dintre de la categoria que li correspongui, i en  qualsevol de les dues 

llengües oficials o en llengua estrangera (francès o anglès). 
2- Els escrits giraran a l’entorn del tema:  
 

Delictes i confessions a l’horta de Lleida 
 

El text ha de ser una carta escrita per algú que aprofita aquest mitjà per explicar  una situació 
inconfessable que va viure o experimentar a l’horta 

 
3- La modalitat serà epistolar en totes les categories,  i els treballs seran individuals: 

● 1r i 2n d’ESO: el text tindrà entre 1 i 2 pàgines. Es presentarà escrit a ordinador, a 1,5 espais i  amb una lletra del cos 12 

o 14,  en fulls Din A4 i per una sola cara.  
● 3r i 4t d’ESO: el text tindrà entre 1 i 3 pàgines, es presentarà a ordinador amb una lletra del cos 12 o 14,  a 1,5 espais,  

en fulls Din A4 i per una sola cara.  
● Batxillerat i  Cicles formatius: el text no serà inferior a les 60 línies  i es presentarà a ordinador amb una lletra del cos 

12 o 14,  a 1,5 espais,  en fulls Din A4 i per una sola cara.  
 

4- Els treballs es lliuraran  sota pseudònim i indicant-hi la categoria en què  participen.  En un sobre grapat al text, s’hi faran 

constar les dades individuals (nom, cognoms i curs) de l’autor/a.  
5- Els originals es podran  dipositar en una urna a consergeria o lliurar-los al professorat de llengua, si així ho indica. 
6- El termini de presentació serà fins al dia  23 de març. 
7- Premis:  

● S’estableixen 2 premis per categoria en català o castellà:  
- Treball guanyador: 1 val per valor de 70 euros.  
- Treball finalista:  1 val per valor de 30 euros.  
 

Les categories seran : 
- 1r i 2n ESO 
- 3r i 4t ESO 
- Batxillerat i CF 
 

● S’estableixen 2 premis per les obres presentades en llengua estrangera: 
-  Treball guanyador:  1 val per valor de 70 euros.  
-  Treball finalista:  1 val per valor de 30 euros.  
 

Tots els vals seran bescanviables per material a la  llibreria Caselles. 
Si es dóna el cas que en alguna de les categories els treballs presentats no es troben a l’alçada que el nivell educatiu 

requereix,  el premi podrà ser declarat desert. 
 

El lliurament de premis es farà en un acte solemne el dia 23 d’abril, al centre, i el jurat estarà format per membres de la 

comunitat educativa i del món de les lletres; el seu veredicte serà inapel·lable. En el cas que les persones premiades no es 

trobin a la sala en el moment del lliurament, no se’ls reservarà el premi. 
     
              Tant les obres guanyadores com la resta, un cop conegut el veredicte, quedaran en mans del centre, que podrà publicar-les a 

l’espai web i a la revista de l’institut. 


