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1. Hi haurà les següents categories: 

 
a) Alumnes: podran participar amb qualsevol modalitat d’expressió literària: prosa, poesia, auca, 

rodolí, còmic, etc. 
 
b) Comunitat escolar: 

Modalitat prosa 
Modalitat poesia 

 
2. A la categoria a) poden participar-hi tots els/les alumnes del centre. Els treballs hauran estat 

revisats prèviament pels professors/es de Llengua corresponents. 
 
3. A la categoria b) pot participar-hi qualsevol membre de la comunitat escolar: pares, mares, 

familiars d’alumnes, mestres, PAS, etc. 
 
4. Les obres presentades hauran de ser inèdites i els textos estaran escrits correctament en llengua 

catalana, castellana o anglesa. Caldrà una presentació entenedora, que segueixi les bases 
específiques de cada modalitat. 

 
5. Les obres que participin per la categoria a) hauran de presentar-se abans de les 16:30 h de l’11 

d’abril. 
 

Les obres que participin per la categoria b) hauran de presentar-se abans de les 10 h del dia 11 
d’abril a la Secretaria del centre. Hauran d’anar signades amb pseudònim, amb un títol i 
acompanyades d’un sobre tancat. Fora del sobre hi ha de figurar el títol de l’obra i la modalitat per 
la qual participa i, dins, el nom, l’adreça de l’autor/a i el telèfon. 

 
6. L’equip de mestres de cada nivell elegirà els/les guanyadors/es del mateix entre els treballs de tots 

els seus alumnes. Aquests no participaran en la selecció. 
 
7. El jurat pel sector comunitat escolar l’integraran mestres del centre. 
 
8. El dictamen del Jurat es farà públic el dia 23 d’abril a partir de les 11:00 h en el lliurament de premis 

al pati de l’escola. 
 
9. S’establiran els següents premis per categoria i modalitat: 
 

a) Alumnes: 
Es concediran 2 premis per nivell, un per al guanyador/a de cada grup, independentment de la 
modalitat per la qual es participi. 

Cada grup participant rebrà un llibre per a la biblioteca de l’aula. 
 
b) Comunitat escolar: 

Es lliuraran els premis a criteri del Jurat. 
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10.  Bases específiques: 
 

10.1  Prosa i poesia  
 
 Tema lliure. En la modalitat poesia s’admet la diversitat en qüestió de forma: rima, vers lliure, 

cal·ligrama, poesia visual...  

 Obres escrites correctament en català, castellà o anglès 

 Obres inèdites 

 A la modalitat a) els/les alumnes hauran d’haver realitzat el treball a l’escola. 

 Es podran presentar els treballs a mà (polits amb lletra clara i llegible) o amb ordinador. 

A la modalitat a) els/les alumnes podran utilitzar la plantilla facilitada des de la biblioteca 
ubicada a la unitat P/BIBLIOTECA DOCUMENTS. Els participants a la modalitat b) ho faran en 
fulls DIN A-4. 

Només s’acceptaran treballs escrits amb llapis (si escau) a Educació Infantil, 1r i 2n. 

 Els treballs hauran de tenir una extensió mínima d’un full  i màxima de 3 (tots escrits per una 
cara i, els realitzats mitjançant ordinador, amb interlineat 1,5 i amb lletra Arial 11). 

 Cada treball individual haurà d’incloure el nom i dos cognoms de l’alumne/a autor/a, el nivell i el 
grup al quals pertany. 

 
10.2  Aquestes bases específiques són vàlides tant per a l’apartat a) com per a l’apartat b). 

 
11. L’incompliment de qualsevol punt de les bases comportarà la desqualificació del treball o treballs.  
 
12.  El jurat estarà facultat per interpretar les presents bases en allò que no hagi estat previst. 

 El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
13.  El fet de concórrer al certamen implica l’acceptació de les presents bases. 
 
14.  L’escola es reserva el dret de reproducció de les obres guanyadores, respectant la propietat dels 

autors. 


