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JOCS FLORALS 2022 

El Departament de Llengües, amb la col·laboració de l’ AMPA, convoca els 

Jocs Florals 2022 

LLENGÜES PARTICIPANTS: catalana, castellana, anglesa i francesa 

TEMA:“Visions literàries del patrimoni cultural” 

Els textos literaris d’enguany tenen com a punt de referència la redescoberta 

del llegat cultural (festes, tradicions, costums, llenguatge popular...) de la 

llengua en què s’emmarquen. 

GÈNERES LITERARIS: prosa i poesia, segons la categoria 

BASES 

Hi ha les categories següents de participació: 

INFANTIL – PRIMÀRIA 

A- Alumnes de P-3, P-4 i P-5. Dibuix. Sant Jordi a l’aula.  

B- Alumnes de 1r de primària. Català (prosa: dues frases i un dibuix) 

C- Alumnes de 2n de primària. Català (prosa: sense límit d’extensió) 

D- Alumnes de 3r de primària. Català (prosa), castellà (poesia). Sense límit 

d’extensió 

E- Alumnes de 4t de primària. Català (poesia), castellà (prosa). Sense límit 

d’extensió 

F- Alumnes de 5è de primària. Català (prosa), castellà (poesia visual), 

anglès (poesia visual). Extensió mínima, cent paraules  

G- Alumnes de 6è de primària. Català (poesia visual), castellà (prosa), 

anglès (cal·ligrama).  Extensió mínima, cent paraules 
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El professorat dels cursos esmentats recollirà els treballs i, després d’haver-ne 

seleccionat els cinc millors, els presentarà al jurat del cicle que li correspongui 

el dia 4 d’abril. 

ESO – BATXILLERAT – PARES – MARES – EXALUMNES 

PROSA 

H- Alumnes de 1r i 2n d’ESO. Català, castellà i anglès 

I- Alumnes de 3r i 4t d’ESO. Català, castellà, anglès i francès 

J- Alumnes de 1r i 2n de batxillerat. Català, castellà i anglès 

POESIA 

K- Alumnes de 1r i 2n d’ESO. Català, castellà i anglès (haiku) 

L- Alumnes de 3r i 4t d’ESO. Català, castellà i anglès (haiku) 

M- Alumnes de 1r i 2n de batxillerat. Català, castellà i anglès (haiku) 

PROSA-POESIA 

N- Pares, mares i exalumnes. Prosa i poesia. Català i castellà 

Cada professor/a recollirà els treballs escrits en la llengua que imparteix, en 

seleccionarà cinc i els presentarà al jurat del cicle que li correspongui el dia 4 

d’abril. 

Els treballs presentats han de tenir les característiques següents: 

- Han de ser individuals, de creació pròpia i escrits en una de les llengües 

esmentades. 

- Fulls blancs de format DIN A4 

- Escrits amb ordinador a doble espai i per una sola cara 

- L’extensió recomanada és al voltant de dues-centes cinquanta paraules. 

- Cos de lletra 12. Tipus Arial 
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- Cada treball, a partir de la categoria D, es presentarà dins d’un sobre 

tancat, on hi haurà escrit el títol de l’obra, la categoria a què pertanyi i el 

pseudònim de l’autor/a. Dins, en un sobret, constarà el nom de 

l’alumne/a i el curs. 

- Les obres de la categoria N es presentaran com les d’ESO i batxillerat, 

però caldrà afegir-hi l’adreça i el telèfon. 

 

PER A TOTS ELS TREBALLS 

Les categories A, B i C tindran un premi per aula. 

Cada categoria, excepte lestres esmentades anteriorment,tindrà un premi per 
llengua participant i gènere. 

La categoria N tindrà un premi per a cada llengua participant en prosa i un altre 

per a cada llengua participant en poesia. Els treballs d’aquesta categoria 

s’entregaran a la porteria del col·legi abans del 19 d’abril. 

El jurat es reserva la facultat de declarar desert algun premi i el seu veredicte 

és inapel·lable. 

Es desestimaran els treballs que no s’ajustin a les bases. 

La data màxima per lliurar els treballs la fixarà cada professor/a de llengua. 

Tots els treballs seleccionats pels professors es presentaran al jurat 

corresponent el dia 4 d’abril.  

El lliurament dels premis als guardonats i la lectura de les obres tindrà lloc a la 

sala Anna Monereo de l’escola el dia 22 d’abril. 


