
 

 

 

 

 
BASES DELS XXXV JOCS FLORALS ESCOLARS DE LES CORTS 2021 
 
 
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. 
 
El centre ha de garantir que els treballs presentats són originals i elaborats a l ’aula. 
Aquests treballs han de ser una mostra del procés d'escriptura que es fa als centres. 
 
2. CATEGORIES 
 

● A1. Alumnat del cicle inicial d'educació primària prosa 

● A2. Alumnat del cicle inicial d'educació primària poesia 

● B1. Alumnat del cicle mitjà d'educació primària prosa 

● B2. Alumnat del cicle mitjà d'educació primària poesia 

● C1. Alumnat del cicle superior d'educació primària prosa 

● C2. Alumnat del cicle superior d'educació primària poesia 

● D1. Alumnat d'educació especial d'educació primària prosa 

● D2. Alumnat d'educació especial d'educació primària poesia 

● E1. Alumnat d'educació especial d'educació secundària obligatòria prosa 

● E2. Alumnat d'educació especial d'educació secundària obligatòria poesia 

● F1. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria prosa 

● F2. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria poesia 

● G1. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria prosa 

● G2. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria poesia 

● H. Conte audiovisual i il·lustrat per a tot l’alumnat de primària 

● I1. Alumnat d’educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius) amb 

una edat màxima de 25 anys. Prosa 

● I2. Alumnat d’educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius) amb 

una edat màxima de 25 anys. Poesia 

● J. Alumnat de graduat d’educació secundària obligatòria de centres de formació 

d’adults. Prosa i Poesia. 



 

 

 

 

 

● K. Àlbums il·lustrats d’alumnat de 1r cicle d’educació infantil. 

● L. Àlbums il·lustrats de 2n cicle d’educació infantil. 

 
3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS 
 
Cada centre educatiu pot presentar un treball de poesia i un de prosa per a cada categoria 

 
           3.1. Categories  A1, A2, B1, B2, C1, C2 

 
Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius, de creació pròpia i elaborats a 
l’aula. Tema lliure. Només els treballs col·lectius es presentaran als Jocs Florals de 
Barcelona segons consta a les seves bases. 
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/esdeveniments/jocs_florals_2020_21 
 

 
3.2. Categories  D1, D2, E1, E2 
 
Els treballs presentats seran col·lectius, de creació pròpia, elaborats a l’aula. Tema lliure. 
 
 
3.3 Categories F1, F2, G1, G2, I1, I2 J 
 
Els treballs presentats seran individuals, de creació pròpia, elaborats a l’aula. Tema lliure. 

 
Tots els treballs d’aquestes categories s’han de presentar  tenint en compte les 
característiques següents: 
 

                       - Han d’estar escrits en llengua catalana. 
- L'extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full  
- El tipus i el cos de lletra han de ser Arial 12. 
- Els originals s’han d’enviar en pdf a jocsfloralslescorts@gmail.com 

                       - És imprescindible que els treballs arribin corregits ( ortografia, sintaxi i lèxic) 
 
 

3.4. Categoria H  
 
Aquesta categoria va adreçada a tot l’alumnat de primària i a l’alumnat de primària 
d’educació especial. Els treballs han de ser en llengua catalana. 
Cada centre pot presentar dos contes originals audiovisuals amb imatges elaborades 
amb qualsevol tècnica plàstica. La banda sonora ha d’incorporar la narració feta pels 
alumnes. Els contes han de ser col·lectius, no es limita a un nombre màxim d’alumnes, 
d’aquesta manera es fomenta el treball com a grup classe. 
Es pot presentar en format vídeo d’una durada màxima de 6 minuts o en format de 
presentació amb un màxim de 35 pantalles incloent-hi també els rètols. Tant en un o altre 
format, la banda sonora ha d’incorporar la narració feta pels alumnes. 
No necessita pseudònim, als crèdits hi figuraran els noms dels creadors, del centre i del 
professorat que ha acompanyat el treball. 

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/esdeveniments/jocs_florals_2020_21
mailto:jocsfloralslescorts@gmail.com


 

 

 

 

 
           Dels contes presentats només un participarà al premi de ciutat. 

3.5. Categoria  K,L 
 
La categoria K va adreçada a l’alumnat de les EBM i Llar d’infants i la L a l’alumnat de 
P3, P4 i P5 de les escoles d’infantil i primària.  
Aquestes categories han de presentar àlbums il·lustrats on es combina el contingut 
textual amb el contingut il·lustrat. 
Cada centre pot presentar un àlbum il·lustrat per a cada nivell (petits i grans en el cas 
de EBM i Llar d’Infants) i P3, P4, i P5 en el cas del cicle d’infantil de les escoles.  
Els àlbums il·lustrats que han de ser de tema lliure i elaborats a l’aula. 
 
Per les característiques d’aquests treballs es lliuraran al CRP Les Corts. 
 
Les categories K,L  no participaren als Jocs Florals de Barcelona. 

 
 
4. PRESENTACIÓ 
 
Cada treball ha de tenir un títol i ha d'anar signat únicament amb un pseudònim, fent-hi constar 
també la categoria a la qual pertany l’autora, l’autor o autors. Els escrits s’han de lliurar en pdf a 
jocsfloralslescorts@gmail.com indicant modalitat, categoria  i pseudònim. (ex: prosa-A1-
llibertat.pdf), exceptuant el conte audiovisual que no necessita pseudònim. 
 
Els centres hauran d’enviar tots els treballs en una única tramesa indicant el nom de l’escola a 
l’assumpte de l’email i adjuntant el document que trobaran a la pàgina web (fitxa de 
participació centres) amb les dades de participació de tots els alumnes finalistes: Títol de l’obra, 
pseudònim, noms i cognoms, centre educatiu, categoria i nivell i si és un treball realitzat 
individualment o col·lectivament. 
 
5. LLIURAMENT 
 
La data límit de la tramesa dels treballs serà el dilluns 26 d’abril de 2021 fins les 12h. 
  
 
6. JURAT 
 
El jurat estarà format per persones de l'Administració i de la Comunitat Educativa del Districte i es 
reunirà el dia 4 de maig a les 12’30h virtualment. 
 
 
El Jurat seguirà els següents criteris de valoració dels treballs: 
 

1. Competència discursiva. Estructura del text. 
2. Riquesa lingüística i lèxica 
3. Qualitat o estil literari. Ús dels recursos literaris. 
4. Originalitat i creativitat. 

 
 
 

mailto:jocsfloralslescorts@gmail.com


 

 

 

 

 
7. GUARDONS 
 
Categories A, B, C a un treball individual i col·lectiu de poesia i un individual i col·lectiu de prosa. 
Categories F, G, I, J a un treball individual de poesia i un de prosa. 
Categories D i E a un treball col·lectiu de cada modalitat. 
Categoria H : a dos contes audiovisuals col·lectius. 
Categoria K : dos àlbums il·lustrats col·lectius ( un de grans i un de petits) 
Categoria L:  tres àlbums il·lustrats col·lectius ( un per P3, un per P4 i un per P5) 
 
 
8. ACTE DE CELEBRACIÓ 
 
L'acte de celebració dels XXXV Jocs Florals Escolars de Les Corts tindrà lloc el dimarts 18 de 
maig a les 10:15h al Centre Cívic Pere Quart del districte de Les Corts en streeming en 
l’horari següent: 
 
10:15h a 11’00h: Lliurament premis categories D, E, H, K, L  
11’00h a 12’00h: Lliurament premis categories A, B, C, F,G, I, J 
 
L’acte també quedarà enregistrat en vídeo i se’n farà difusió a través de la pàgina web del SE. 
 
9. JOCS FLORALS ESCOLARS DE BARCELONA 
 
Dels guardonats de les categories A1, A2, B1, B2, C1, C2 , D1, D2, E1, E2 només es presentaran 
als Jocs Florals de Barcelona els treballs col·lectius. 
De les categories F1, F2, G1, G2, es presentaran els treballs individuals. 
De les categories I1, I2, J el Jurat decidirà si es presenta un treball de la modalitat de poesia o 
prosa. 
 
Els seleccionats a la fase de ciutat concorreran als Jocs Florals Escolars de Catalunya. 
 
 
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. 
 
 

 
Les Corts, 5 de març de 2021 


