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Concurs de poesia 
matemàtica per a l’ESO



Si t’agrada escriure o t’agraden les matemàtiques, si tens ànima de 

poeta o poetessa, o si simplement ets dels que no pot dir que no a un 

concurs, … esta és la teua!

Participa en la 1ª edició de PoeMÀTIQUES, el primer concurs 

literari de poesia matemàtica. 



                                            Projecte



L’alumnat haurà de crear un poema genuí amb les següents condicions:

- Personal: ha de ser de creació pròpia.

- Individual: només un poema per persona.

- Treball: l’alumnat haurà de crear un poema que continga lèxic relacionat amb les 

matemàtiques. Els poemes es poden il·lustrar. 

- Suport: En paper, format A4. Escrit a ordinador o a mà. 

- Idioma: valencià o castellà.

- Drets d’autora o autor: l’alumnat cedix els drets d’autor/a al col·legi Luis de Santàngel 

amb la presentació al concurs. D’esta manera, es podrà fer difusió dels treballs en les 

xarxes socials del centre. 

-



     Entrega



El treball es presentarà en paper, format A4 a Sara Puig, Núria Seguí o Carolina 
Tarrazona.

S’ha d’entregar en sobre tancat. Dins del sobre s’inclouran les següents dades:

- Poema, sense dades personals, però signat amb un pseudònim.

Un segon sobre, més menut, on s’inclourà:

- Pseudònim, el nom, cognoms i el curs del participant.

Les professores us facilitaran els sobres per a que pugueu incloure el vostre treball 
i les vostres dades.

La dada màxima d’entrega serà el 16 de decembre de 2021 a les 13:30h. 



         Jurat



El jurat estarà compost per membres dels Departament de Llengües, 

Departament de Ciències Socials i Departament de Ciències. 

El jurat valorarà que el poema siga inèdit i original, el correcte ús del 

llenguatge i del lèxic de les matemàtiques i la complexitat literària. 

El jurat i l’organització del concurs podrà desqualificar qualsevol poema 

que haja estat plagiat o que no s’ajuste a les condicions del concurs. 



           Guanyadors i    

      Entrega de premis



La desició del jurat es 

donarà a conéixer el dia 

20 de desembre en classe.

Difondrem la decisió a través 

de la pàgina web del centre i 

les nostres xarxes socials. 



           Premis



Hi haurà un premi per a cada nivell d’ESO.

El guanyador o guanyadora de cada curs rebrà un un diploma i un cupó 

de 30€ per a gastar en la paperería Pensat i Fet. 

Hi haurà també un premi al 2on millor poema. El guanyador rebrà un 

diploma i un regal. 
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