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BUSQUEM LES MILLORS 

HISTORIES, ELS 

PENSAMENTS MÉS 

PROFUNDS, LES MES 

INTREPIDES 

AVENTURES.... 
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DIFERENTS 

MODALITATS 
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BASES DELS: 

 

“ IV JOCS FLORALS 

PERE IV “ 
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29 D’ABRIL  

 



 
BASES IV JOCS FLORALS PERE IV 2011 
 
1. El concurs està obert a totes les famílies de l’escola, pares i mares, 

avis i àvies...i a tota la comunitat educativa. 
2. Els treballs que s’hi presentin han de ser originals. 

Poden estar escrits en català o en castellà, a ordinador,  
lletra Arial 12, Din A4 escrits a una sola cara i a doble espai. 

3. Tots els concursants hauran de presentar-se amb pseudònim. 
4. Els treballs s’han de presentar dins d’un sobre gran tancat, amb el lema: 

“ IV Jocs Florals Pere IV “ 
 A l’ interior del qual hi ha d’haver: 

§ L’original on hi consti la modalitat de participació, el títol de l’obra 
i el pseudònim del concursant. 

§ En un paper a dins d’un sobre tancat hi han de constar les dades 
personals de l’autor/a: pseudònim, nom i cognoms. A l’exterior 
d’aquest sobre cal consignar la modalitat a la qual es presenta, 
títol de l’obra i el pseudònim del concursant. 

No s’acceptarà cap treball que no s’ajusti a les bases del concurs. 
5. Els treballs s’han de fer arribar a la secretaria de l’Ampa. 
 

Data límit de presentació: 29 d’abril. 
 

6. El jurat estarà integrat per membres del claustre, equip directiu de 
l’escola i els guanyadors/es de la darrera edició. 

7. El veredicte del jurat es farà públic al bloc de l’escola el dilluns 2 
de maig.  
S’ atorgarà un premi per categoria. 
Els treballs seleccionats seran publicats en el bloc de l’Ampa. 
 

 MODALITATS DEL CERTAMEN:   
 

 Poesia. 
El tema és  lliure. Es presentarà un únic poema, el qual tindrà una  extensió 
màxima de 50 versos. 

 Narrativa. 
El tema és lliure, integrat dintre dels paràmetres de la narrativa realista o 
de ficció i  amb una extensió màxima de 3 fulls Din A4. 

 Assaig. 
El tema és lliure i  amb una extensió màxima de 3 fulls Din A4. 
 



 
L’any passat  vam recuperar  la tradició de la venda de llibres en un dia tan 
especial com és el Dia de Sant Jordi. Aquest curs no ho farem perquè com 
ja sabeu, cau en dissabte i enmig de la setmana santa, però no per això 
deixarem de celebrar-ho. 
Així doncs aquest any us proposem una nova experiència que es durà a 
terme de 13 al 29 d’abril. 
 

PASSALLIBRES 
 

Com creiem que el plaer de la lectura també pot ser compartit us proposem 
un bescanvi de llibres amb l’objectiu d’afavorir la reutilització i reflexionar 
sobre el consum responsable ( també de les  lletres ). 
Bastirem plegats una biblioteca global, sense límits, parets ni prestatgeries. 
 

Per què no crear nexes d’unió de caire literari? 
 

La proposta és la següent i aquets són els passos a seguir: 
 

1. Porteu un llibre que prèviament hagueu llegit. A dins poseu-hi un breu 
comentari d’allò que destacaríeu, la vostra opinió... 

2. Bescanviar-lo per altre un  de la taula. 
 

No caldrà inscripció prèvia, ni tiquets, només el compromís implícit de 
deixar un altre llibre  sobre la mateixa taula. 

 
 
 

 

 
 
 



 
                                                      


