BASES DELS XXIX JOCS FLORALS 2018-19 PER A FAMILIES I EX
ALUMNES
1.- Es proposa un concurs literari.
2.- Els treballs han de ser escrits en llengua CATALANA i el tema és lliure.
Poden ser individuals o en grup. Hi ha diferents modalitats: adults (pares, mares,
avis...), mixta (adult amb infants) i ex alumnes. En aquest bloc es presentaran treballs
en prosa.
3- Els treballs es realitzaran en fulls Din A4 blancs. Es poden escriure a mà o amb
ordinador. (Si ho escriviu amb ordinador guardeu “l’arxiu” ja que els escrits guardonats
es publicaran a la revista). Hi ha una extensió màxima de tres fulls. La lletra tindrà un
cos 12 punts i un interlineat d’1.
4.- Les obres hauran de tenir títol, i es presentaran signades amb pseudònim. Les obres
s’acompanyaran amb un sobre tancat. A la part de fora del sobre s’indicarà el títol i el
pseudònim. Dins del sobre s’especificarà: el títol, el pseudònim, el/s nom/s dels
participants i la modalitat: adults, mixta o ex alumnes.
Títol:
Psdeudònim:
Nom del participant/s:
Categoria: Adult/ Mixta/ Ex alumne/ premi Alba de poesia.

Aquest és un requisit imprescindible per entrar en concurs. Tots els treballs que no es
presentin amb els requisits indicats, quedaran exclosos del concurs.
5.- La data màxima de lliurament de les obres serà divendres 5 d’abril. Podeu anar
deixant els escrits a la bústia del Jocs Florals situada al vestíbul.
6.- Cada treball serà valorat pel jurat compost per un ex pare o ex mare o mare/pare
d’alumnes de primer cicle d’E.I., un/a mestre/a, un/a ex alumne/a i un personatge
relacionat amb el món literari.
7.- La composició del jurat es donarà a conèixer quan es faci saber el veredicte.
8.- Els treballs guardonats seran publicats a la revista de l’escola.
9.- El veredicte del jurat serà secret fins el dijous 9 de maig, dia en què hi haurà la
proclamació en un acte públic.
10.- En cas de sortir algun conflicte, la comissió es reserva el dret de solucionar-lo.

