
 
 
I Jocs Florals de l’Escola Sobirans   
 
Terminis 
Termini per a la presentació dels treballs concursants: divendres 8 d’Abril de 2022 a les 18h. 
 
Acte de lliurament de premis: divendres 22 d’Abril a les 16.30h a l’escola Sobirans. 
 
Premis: 
 

Categoria Premi per cada curs 
Petits (P3-P4-P5) Un llibre a escollir a la parada de l’AFA 
Mitjans (1r-2n-3r) Un llibre a escollir a la parada de l’AFA 
Grans (4t-5è-6è) Un llibre a escollir a la parada de l’AFA 

 
BASES REGULADORES DELS PREMIS  
 

1. OBJECTIU 
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels premis dels Jocs Florals de 
l’escola Sobirans organitzats per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola. 
La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar la creació d’obres literàries i promoure 
alhora la llengua catalana.  
 

2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS 
Els participants hauran de ser alumnes de l’escola Sobirans. 
Cada participant podrà presentar una sola obra. 

 
3. TIPUS D’OBRES 

Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits.  
En queden exclosos els treballs que hagin estat premiats en altres concursos. 
 

4. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS 
P3-P4-P5: dibuix sobre un conte o llibre (full DIN-A4).  
1r-2n-3r: punt de llibre sobre la Diada de Sant Jordi o escrit de prosa/poesia de tema 
lliure (màxim 2 cares DIN-A4).  
4t-5è-6è: escrit en prosa o poesia de tema lliure (màxim 3 cares DIN-A4). 
Els treballs seran manuscrits i no aniran signats. 
Els treballs que no respectin aquestes instruccions seran exclosos.  
 

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
Els autors podran lliurar els treballs a la biblioteca de l’escola els següents dies d’Abril:  
dimarts 5, dijous 7 i divendres 8 d‘Abril, de 16.30h a 18h. 
En el moment de l’entrega, s’assignarà un número a cada treball i es farà una llista de 
participants. 



 
6. CONDICIONS DELS PREMIS 

El valor dels premis es determinarà en el moment de la convocatòria. 
Hi haurà un únic guanyador/a per a cada curs. Els guanyadors seran premiats amb un 
llibre a escollir a la paradeta de l’AFA Sobirans.  
El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs així ho 
requereix. 
 

7. JURAT 
El jurat estarà format per 3 persones vinculades al món literari i escolar de l’escola 
Sobirans. 
 

8. PUBLICACIÓ DE L’OBRA 
Les obres premiades quedaran en propietat del seu autor. L’AFA es reserva el dret de 
publicar-les en una primera edició a la biblioteca escolar i a la municipal, i a la web de 
l’escola Sobirans. 

 
 
Organitza: 
 

 
 
Arenys de Munt, Març 2022 


