XXIX JOCS FLORALS ESCOLARS DE L’EIXAMPLE 2018
BASES

Poden participar-hi tots els alumnes que han estat seleccionats en els Jocs Florals de
cada centre escolar.
1. Les categories establertes són les següents:
A) Alumnat de cicle inicial d’Educació primària
B) Alumnat de cicle mitjà d’Educació primària
C) Alumnat de cicle superior d’Educació primària
D) Alumnat d’Educació especial d’educació primària
E) Alumnat d’Educació especial d’educació secundària
F) Alumnat de 1r cicle d’ESO
G) Alumnat de 2n cicle d’ESO
H) Alumnat de secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius, edat màxima
25 anys)
2. Els treballs literaris han de ser individuals, de creació pròpia i escrits en llengua
catalana. El tema és lliure.
3. Els gèneres literaris són poesia i prosa.
4. Per inscriure’s cal:


Emplenar el formulari publicat al web del CRP amb les dades del centre i
d’autoria pertinents, adjuntant el treball original.

5. Els treballs presentats han de tenir les característiques següents:
 L’extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full.
 El tipus i el cos de lletra mínim han de ser Arial 12.
 Cada treball ha d’anar signat amb pseudònim i ha d’incloure la categoria, el
gènere i l’edat de l’autor/a. No pot constar el nom del centre ni cap logo
identificatiu, així com tampoc altre imatges amb finalitat decorativa.
 No s’admeten treballs en pdf.
6. Cada centre docent podrà presentar un treball per gènere literari i categoria.
7. Els centres docents han d’emplenar el formulari amb els treballs seleccionats no
més tard del dia 25 d’abril.

8. El jurat atorgarà tres premis per a cada categoria i gènere.
9. Un primer premi de cada categoria dels Jocs Florals Escolars de l'Eixample
participarà en els Jocs Florals Escolars de Barcelona.
10. El fet de participar en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
El jurat resoldrà qualsevol circumstància no prevista.

Acte de lliurament dels guardons dels XXIX Jocs Florals Escolars de l’Eixample
Dijous 31 de maig a les 10 del matí a L’Auditori (C/Lepant, 150)

