2n PREMI ESCOLAR DE REDACCIÓ EN LLENGUA ANGLESA TOM SHARPE

Convocatòria
En memòria de Tom Sharpe, escriptor anglès que va viure i va escriure les seves
últimes novel·les a Llafranc, entre el 1995 i fins a la seva mort, el 6 de juny de 2013,
l'Ajuntament d'aquesta vila convoca per a aquest curs 2018-2019 la segona edició del
premi de redacció en llengua anglesa que porta el seu nom, amb el desig de crear i
difondre un viu interès per la literatura anglesa entre les generacions joves. Aquest
premi pretén ser un estímul per l’aprenentatge de la llengua anglesa i per la lectura
d’obres literàries en aquesta llengua.
Bases
1. Pot participar en aquest concurs tot l’alumnat matriculat a 4t d’ESO i a 1r de
batxillerat dels centres d'ensenyament de Palafrugell durant aquest curs 2018-2019.
2. L'objecte del concurs és una redacció escrita en llengua anglesa basada en la
temàtica escollida anualment. Per a aquest any, la redacció haurà de començar amb la
següent frase: “Whenever Henry Wilt took the dog for a walk, or, to be more accurate,
when the dog took him, or, to be exact, when Mrs. Wilt told them both to go and take
themselves out of the house so that she could do her yoga exercises, he always took the
same route. In fact the dog followed the route and Wilt followed the dog.”

3. L'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Tom Sharpe podran facilitar, a qui participi,
tota la informació que tingui al seu abast en el tema que sigui vinculant.
4. Cada concursant podrà presentar una única redacció que serà escrita amb
ordinador (tipus de lletra Arial, cos 12, a 1 1/2 espai) en DIN A-4. L'extensió màxima
serà d’una pàgina. Les redaccions hauran de tenir títol i portar un pseudònim.
5. Les redaccions s’han de presentar en versió original, sense corregir pel professorat i
s’han d’escriure a classe.
6. Cada escola haurà de presentar un màxim de 8 redaccions per a 4t d’ESO i 4 per a
1r de batxillerat.
7. L'obertura de la convocatòria és la data de publicació d'aquestes bases i el termini
de presentació de les redaccions es fixa el dia 1 de febrer. Els treballs s'hauran de
presentar al Centre Municipal d’Educació de l’Ajuntament, al carrer del Bruguerol, 12,
tel. 972 304 345.
8. Els premis s'atorgaran, per a cada escola i consistiran en 1 premi per a l’ESO i un
premi per a batxillerat per a cada centre, amb vals bescanviables als comerços
d’informàtica, esports i llibreries de Palafrugell que es detallaran en el moment del
lliurament del premi.
- 75 € en vals bescanviables per a l’ESO + 2 llibres de l’escriptor Tom
Sharpe.
-125 € en vals bescanviables per a batxillerat+ 2 llibres de l’escriptor
Tom Sharpe.
9. El Jurat tindrà competència per deixar desert qualsevol dels premis, si a judici seu,
la qualitat de les redaccions presentades així ho aconsella.

10. El Jurat estarà format per un representant de cada centre d'ensenyament de
Palafrugell que tingui alumnes en concurs i podrà convocar les persones que estimi
adients per al seu assessorament, sense que tinguin vot en la valoració i puntuació
dels treballs, el Regidor d’Educació i un representant de la Fundació Tom Sharpe.
Actuarà de secretària la cap de l'Àrea d'Educació de l’Ajuntament.

11. El veredicte es farà públic en el decurs d'un acte que tindrà lloc el dia 20 de febrer
a les 12 h al Teatre Municipal de Palafrugell (TMP).
12. Els originals dels treballs que hagin estat premiats, quedaran en poder de
l’Ajuntament. La Fundació Tom Sharpe podrà fer-ne difusió pels canals que consideri
oportuns, prèvia informació a l’Ajuntament.
13. Les redaccions no premiades podran ser recuperades per les persones autores a
partir de l’endemà de la lectura del veredicte.

