
 

 

 

 

 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ 2017 
 

 
1. PARTICIPACIÓ  
Hi pot participar l'alumnat que hagi estat seleccionat prèviament als diferents centres escolars del 
districte de les Corts, d’acord amb el que determinen aquestes bases. 
 
 
2. CATEGORIES 
Les categories establertes són les següents: 

A 1r cicle de primària. 
B  2n cicle de primària. 
C 3r cicle de primària. 
D 1r cicle de secundària obligatòria 
E  2n cicle de secundària obligatòria  
F  secundària postobligatòria, (batxiller i cicles formatius) fins als vint-i-cinc anys 
G alumnat amb NEE  d’educació primària 
H alumnat amb NEE d’educació secundària 
I   Conte audiovisual il·lustrat per alumnat de primària i NEE  
J 1r  cicle d’educació infantil 
K  2n cicle d'educació infantil 
  
 

3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS 
 
3.0. Categoria A ( Novetat ) 
Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius, amb un màxim de tres 
persones per grup. Treballs de creació pròpia, tema lliure i escrits en llengua catalana. 
Cada centre educatiu pot presentar un treball de poesia i un de prosa per categoria i 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  
- Es presentaran 3 exemplars de cada treball impresos en DIN A4, per una sola 
cara i a doble espai  
- Es presentaran també en suport informàtic 

 
 
3.1. Categories  B, C, D, E, F 
Els treballs presentats han de ser individuals, de creació pròpia, tema lliure i escrits en 
llengua catalana. 
Cada centre educatiu pot presentar un treball de poesia i un de prosa per categoria i 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  



 

 

 

 

- Es presentaran 3 exemplars de cada treball impresos en DIN A4, per una sola 
cara i a doble espai  
- Es presentaran també en suport informàtic 
 

3.2. Categories G, H 
Cada centre pot presentar dos treballs per categoria que han de ser de creació pròpia 
individual o col·lectiva, tema lliure, en llengua catalana o expressió plàstica. Cal presentar 
només l’original, que no ha de ser superior a un Din A3. 
 
3.3. Categoria I 
Cada centre pot presentar dos contes. 
Els contes han de ser col·lectius, d’una durada de 4 a 6 minuts. 
No necessita pseudònim, als crèdits hi poden figurar els noms dels creadors i del centre 
Els contes seleccionats només participaran al premi de ciutat 
Consultar les bases específiques del conte audiovisual il·lustrat 
 
3.4. Categoria J,K 
Cada centre pot presentar dos treballs que han de ser de creació pròpia individual o 
col·lectiva, tema lliure en llengua catalana o expressió plàstica. Cal presentar només 
l'original , que no ha ser superior a un DINA3. Aquestes categories no participaran als Jocs 
Florals de Barcelona. 

 
 
 
4. PRESENTACIÓ  
Cada treball haurà d'anar signat únicament amb un pseudònim, fent-hi constar també la categoria 
a què pertany. Es presentarà dins un sobre on consti el títol del treball, el pseudònim i la categoria. 
Dins el mateix sobre cal ficar-hi, un sobre petit on hi haurà la fitxa de participació, proporcionada 
pel CRP, amb les dades personals. 
 
 
5. LLIURAMENT 
 
La data màxima de lliurament dels treballs serà el dilluns 24 d’abril de 2017.  
Tots el treballs s'han de lliurar al CRP-Servei Educatiu de Les Corts, Galileu, 229. 
 
 
6. JURAT 
 
El jurat estarà format per persones de l'Administració i de la Comunitat Educativa del Districte. 
 
 
7. GUARDONS 
 
Categories A a F: un treball de poesia i un de prosa de cada una de les categories 
Categories G i H : dos treballs de cada una de les categories 
Categoria I : dos treballs 
Categoria J i K : tres treballs. 
 
 
 



 

 

 

 

8. ACTE DE CELEBRACIÓ 
 
 L'acte de celebració dels XXX Jocs Florals Escolars de Les Corts tindrà lloc el dimarts 23 de maig 
a les 17,30 hores a l’Auditori Axa de l’illa Diagonal.  
 
 
9. JOCS FLORALS ESCOLARS DE BARCELONA 
 
Com a novetat enguany cal aclarir que dels 2 guardonats de cada categoria, només 1 ens 
representarà als Jocs Florals de Ciutat. 
El jurat, després d’haver triat els dos guardonats de cada categoria, decidirà quin dels dos, prosa o 
poesia, és seleccionat per participar en els Jocs Florals Escolars de Barcelona 2017. 
 
 
10. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
La participació en aquest certamen pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol 
circumstància no prevista serà resolta per l’organització, una vegada escoltat el jurat. 

 

 http://serveiseducatius.xtec.cat/lescorts 
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