
 
 

 
 

                        CONVOCATÒRIA dels JOCS FLORALS   Curs 2012/2013 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ 
 
1) Podran optar als premis tots els alumnes de l’escola a partir de primer de primària i 
fins a segon de batxillerat. 
 
2) Es convoquen, també, tres premis adreçats al claustre de professors de l’escola, i a 
persones d’administració i serveis. També es convoquen tres premis a pares/mares 
d’alumnes de l’escola. 
 
3) Els treballs han de ser redactats en llengua catalana. 
 
4) Els alumnes de 1r, 2n i 3r de primària presentaran els treballs només en format paper. 
Els tutors faran una selecció prèvia i els entregaran corregits al jurat. A partir de 4t de 
primària, els treballs es presentaran mecanografiats, en format digital i paper. En aquest 
cas, els professors de llengua seran els encarregats de fer-ne una selecció prèvia, 
corregir-los i fer-los arribar al jurat. 
 
5) Els alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària podran presentar els treballs acompanyats 
d’il·lustracions. Les il·lustracions han de ser en blanc i negre. 
 
6) Les redaccions en prosa han de tenir una extensió aproximada màxima de dos folis. 
 
7) Cada participant pot presentar un màxim de dos treballs, signats amb el mateix 
pseudònim. 
 
8) Les obres presentades han de ser rigorosament inèdites i originals. Poden presentar-se 
treballs realitzats a classe durant aquest curs, sempre que hagin estat elaborats de forma 
individual. 
 
9) Les participacions han d’anar encapçalades de la manera següent: 
 
-Format digital: Pseudònim / Títol de l’obra / Curs i aula.  
Entrega: Els alumnes enviaran els treballs al tutor/a. Els professors, persones 
d’administració i serveis, pares i mares ho faran al correu: escorialvic@vedruna.org 
   
-Format paper1: 
 - Nom de l’autor (posat en un sobre tancat)  i Pseudònim 
 - Títol de l’obra 
          - Curs i aula 
Entrega: Els alumnes entregaran a mà, els treballs al tutor. Els professors, persones 
d’administració i serveis, pares i mares deixaren còpia en una sobre a la porteria de 
l’escola.  
 
10) Els membres del jurat: estarà format per una mestra d’infantil, un mestre de 
primària, un membre de la Comissió de biblioteca, un profesor/a de secundària o 
batxillerat i dos alumnes de secundària/batxillerat.  
 
11) La publicació del veredicte i el lliurament de premis es farà el dia de Sant Jordi, 
dilluns dia 23 d’abril de 2013. 
                                                
1 Aquest format és el que utilitzarà el jurat per a la decisió definitiva dels premiats 



 
12) Les obres premiades es publicaran al CUC, en versió de paper i digital. 
 
13) El jurat es reserva el dret de no acceptar un treball que cregui que no és original de 
l’alumne/a. 
 
14) S’entregaran tres premis per curs. Preferentment, es buscarà per a cada curs una 
variació entre poesia i prosa. Enguany la temàtica és: 

1. Premi Salvador Espriu. En motiu del Centenari del seu naixement. Es lliurarà a tots 
els participants, a través de la web, un dossier informatiu sobre l’escriptor. També se’n 
parlarà a les aules. 

2. Premi 150 anys de la Fundació de l’Escorial. Es premiaran els millors treballs que 
tinguin per temática, de forma general, l’ESCOLA o el fet escolar.  

3. Premi de tema lliure.  

 
15) El veredicte del jurat serà ferm i sense possibilitat d’apel·lació. El fet d’optar a 
qualsevol dels tres premis suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
 
16) Termini de presentació i recull de treballs: 4 de març de 2013 
 
 
 
 


