
ESCOLARS
JOCSFLORALS

LA BISBAL D'EMPORDÀ 2019

Us convidem a que hi participeu!

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, amb 
l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana 

i celebrar la Diada de Sant Jordi, convoca els 
Jocs Florals Escolars 2019.

MOLTA SORT A TOTHOM!!

JOCS FLORALS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ

HO ORGANITZA:

ÀREA D'ENSENYAMENT
DE LA BISBAL D'EMPORDÀ



L'Àrea d'Ensenyament de la Bisbal d'Empordà 
convoca els XII Jocs Florals de la Bisbal d'Empordà

1. Hi pot participar l'alumnat dels centres d'educació primària i secundària de la 
Bisbal d'Empordà.

A. Alumnat d'educació infanti l  (P3, P4 i P5)
B. Alumnat del cicle inicial d'educació primària (1r i 2n)
C. Alumnat del cicle mitjà d'educació primària (3r i 4t)
D. Alumnat del cicle superior d'educació primària (5è i 6è)
E. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria
F. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria 
G. Alumnat de cicles formatius i batxil lerat

3. La modalitat del concurs serà: 
- Educació infantil i primària: una carta.  
- Educació secundària: lletra d'una cançó de RAP.
La temàtica per a les dues modalitats és lliure. 

2. Les categories establertes són les següents:

Es lliurarà un premi a cada curs.

4. Els treballs hauran de ser inèdits, originals i escrits en català. Les composicions 
seran individuals. En el cas de l'alumnat d'educació infantil, es presentarà un treball 
per classe. El centre ha de garantir que els treballs presentats són originals, de 
creació pròpia.

5. Característiques de la presentació:
- L'extensió no pot ser superior a 1 pàgina. 
- El tipus de lletra ha de ser Arial 12 i a doble espai.
- El format ha de ser un DIN A4, a una sola cara.
- Els treballs han de ser presentats de forma anònima. 
- Els treballs s'han de presentar impresos i dins la plantilla que es facilitarà als 
centres educatius. Hi ha de constar el títol de l'obra i, a dalt a la dreta, la 
categoria i el pseudònim.

BASES

6. Cada centre educatiu farà arribar els treballs a l'Àrea d'Ensenyament 
abans del 15 de març de 2019. Cal adjuntar a les composicions el formulari 
que l'Ajuntament entregarà als centres educatius amb les dades següents: 
curs, pseudònim, títol, nom i cognom de l'alumne/a. Els treballs no rebuts 
abans d'aquesta data no seran admesos. Tampoc s'admetran aquells treballs 
que, tot i ser presentats dins el termini, no compleixin la totalitat d'aquestes 
bases.

7. El premi serà un diploma de reconeixement i un obsequi.

8. Els treballs premiats es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament 
de la Bisbal d'Empordà.

9. El jurat estarà format per persones del món cultural i educatiu del 
municipi. El veredicte es comunicarà per correu electrònic a tots els 
centres educatius de la Bisbal prèviament a l'acte de lliurament dels 
premis.

10. L'acte de lliurament de premis dels Jocs Florals Escolars de la Bisbal 
d'Empordà tindrà lloc el dimarts 23 d'abril de 2019, a 2/4 de 6 de la 
tarda, a la Biblioteca Municipal Lluïsa Duran.

11. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes 
bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel jurat.


