
BASES DEL CONCURS LITERARI DELS CENTRES D'ENSENYAMENT SECUNDARI 

OBLIGATORI I POSTOBLIGATORI DE SANT BOI DE LLOBREGAT PEL CURS 2021/2022 

 

1. Objecte.  

L'objecte d'aquestes bases és establir les condicions de participació i concessió de premis del 
concurs literari dels centres d'ensenyament secundari obligatori i post obligatori en les 
modalitats que s'estableixen a continuació: 

 a. Concurs Literari en Llengua catalana. 

 b. Concurs Literari en Llengua castellana. 

 c. Concurs Literari en Llengua estrangera. 

 

El funcionament i realització del Concurs Literari  es farà, inicialment, a través d’una plataforma  
digital amb el domini https://premisjocsflorals.cat. Aquesta eina compleix la funció d'ordenar els 
treballs tenint en compte les votacions telemàtiques del jurat. Posteriorment, es realitzarà una 
reunió presencial on els membres del jurat escolliran els i les guanyadores.  

 

2. Requisits dels participants. 

Pot participar-hi tot l'alumnat matriculat als centres educatius d’ensenyament secundari 
obligatori i postobligatori de Sant Boi. Per tal de potenciar la màxima participació dels i les 
alumnes, només es podrà presentar una sola obra per categoria. 

 

3. Característiques de les obres relatives a la modalitat en llengua catalana i llengua 
castellana i a la modalitat en llengua estrangera.  

3.1. Els treballs han d'estar escrits en fulls d'una mida DIN-A4 i a doble espai i per una sola 
cara. En el cas d’us d'ordinador s’utilitzarà com a mínim una lletra tipus “Arial 12” i a 1 espai i 
mig entre línies. 

3.2. Per a la modalitat en llengua catalana i en llengua castellana s'admetran els gèneres 
següents: 

 a) Narrativa: extensió compresa entre 1 a 5 fulls. 

 b) Poesia: extensió màxima de 5 fulls (es valorarà la unitat temàtica). 

 c) Guió dramàtic: extensió màxima de 10 fulls. 

3.3. Per a la modalitat en llengua estrangera s'admetrà la realització d'un text lliure a partir de 
70 paraules i amb un màxim de dos fulls per treball. 

S'atorgarà un sol premi per les llengües de francès i alemany, sempre i quan es presentin 
més de 3 obres per cadascuna de les llengües i en el jurat hi hagi professorat amb 
coneixements suficients per valorar els treballs. 

 



3.4. Cada gènere estarà subdividit en tres categories: 

 CATEGORIA A: Alumnes de 1r i 2n d'ESO. 

 CATEGORIA B: Alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

 CATEGORIA C: Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat, CF Grau Mitjà i  CF Grau Superior. 

 

3.5.-Cada centre podrà presentar només 1 treball per modalitat i categoria. 

 

4. Teaming dels Premis  

Els centres pujaran  les obres al domini https://presmisjocsflorals.cat  del 14 al 18 de març. 

Les votacions es realitzaran de forma telemàtica i anònimament del 29 de març a l'1  d'abril a 
través de https://premisjocsflorals.cat  amb els criteris establerts en aquestes bases. 

El dia 5 d’abril de 2022  a les 10:00 hores es  realitzarà la reunió presencial  del Jurat de 
Llengua Catalana al Casal de l'Olivera. 

El 5 d'abril de 2022 a les 12:30 hores es realitzarà la reunió presencial del Jurat de Llengua 
Castellana al Casal de l'Olivera. 

El dia 7 d'abril de 2022 a les 10:00 hores es realitzarà la reunió  presencial  del Jurat de 
Llengua Estrangera al Casal de l'Olivera 

Els jurats reunit aquest dia, hora i lloc escollirà els i les guanyadors i guanyadores. 

 

5. Composició del jurat. 

El jurat estarà integrat pel professorat de llengua catalana, llengua castellana i llengua 
estrangera de cadascun dels centres participants i un/a representant del Departament 
d'Educació de l'Ajuntament que actuarà com a secretari/a del jurat, amb veu i sense vot.  

  

6.- Criteris de valoració. 

Els treballs es valoraran en base als següents criteris: 

 - Llenguatge artístic 

 - Originalitat i creativitat 

 - Tècnica i estructura 

 - Gramàtica i ortografia 

Per  valorar les obres presentades es tindrà en compte la qualitat en l'ús de la llengua, 
competència comunicativa i riquesa del llenguatge. La creativitat literària, l'originalitat i 
coherència en el desenvolupament de l'argument, la descripció dels escenaris i la capacitat 
d'impacte del relat. 



7.- El veredicte. 

1. El veredicte del jurat es farà públic en l'acte de lliurament de premis, que tindrà lloc el 
dia 25 d'abril de 2022 a  les 16.30 hores  a l'equipament municipal de Can Massallera . 
L'acte es podrà fer en streaming també  i retransmetrà en directe per 
https://premisjocsflorals.cat 

 

Depenent de la situació en què es trobi la Pandèmia causada pel Coronavirus SARS-CoV2 
(COVID-19)  i de les mesures i restriccions de Seguretat Pública vigents es podrà modificar el 
format  o data de celebració de l'acte final. 

El veredicte també es publicarà a partir de la realització de l'acte de lliurament a 
https://premisjocsforals.cat 

El jurat està facultat per resoldre qualsevol qüestió que no hagués quedat establerta de manera 
explícita en les presents bases. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

 

8.. Premis 

L'Ajuntament de Sant Boi col·laborarà en l'atorgament dels següents premis: 

8.1 Llengua catalana i llengua castellana 

CATEGORIA A: 

 1r premi poesia:  75,00 euros 

 1r premi narrativa:  75,00 euros 

 

 2n premi poesia:  50,00 euros 

 2n premi narrativa:  50,00 euros 

 

CATEGORIA B: 

 1r premi poesia:  75,00 euros. 

 1r premi narrativa:  75,00 euros. 

 1r premi guió dramàtic:              75,00 euros 

 

 2n premi poesia:  50,00 euros 

 2n premi narrativa:  50,00 euros 

 2n premi guió dramàtic:  50,00 euros  



 

CATEGORIA C: 

 1r premi poesia:  75,00 euros 

 1r premi narrativa:  75,00 euros 

 1r premi guió dramàtic:  75,00 euros 

 

 2n premi poesia:  50,00 euros 

 2n premi narrativa:  50,00 euros 

 2n premi guió dramàtic: 50,00 euros 

 

MENCIÓ HONORÍFICA 

A les modalitats de llengua castellana i llengua catalana es poden atorgar  mencions  
honorífiques quan el jurat així ho consideri. 

 

8.2. Llengua estrangera  

 

CATEGORIA A: 

 1r premi poesia:  75,00 euros 

 1r premi narrativa:  75,00 euros 

 

 2n premi poesia:  50,00 euros 

 2n premi narrativa:  50,00 euros 

 

CATEGORIA B: 

 1r premi poesia:  75,00 euros 

 1r premi narrativa:  75,00 euros 

 

 2n premi poesia:  50,00 euros 

 2n premi narrativa:  50,00 euros 

 

 



CATEGORIA C: 

 1r premi poesia:  75,00 euros 

 1r premi narrativa:  75,00 euros 

 

 2n premi poesia:  50,00 euros 

 2n premi narrativa:  50,00 euros 

 

A la modalitat de llengua estrangera  es poden atorgar  mencions  honorífiques quan el jurat 
així ho consideri. 

 

8.3 Menció Honorífica a la modalitat de Francés i Alemany 

 Francès    75,00 euros 

 Alemany   75,00 euros 

 

 

Aquests imports s’aportaran a cada centre en forma d'import total d'acord amb el nombre de 
premis obtinguts a cada premi i categoria. 

Tots els premiats obtindran un diploma i un val econòmic amb l'import del premi com a 
reconeixement. 

 

7. Acceptació de les bases 

El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra de totes i cadascuna de les 
bases.  

Quedaran excloses de participar en aquest concurs les obres que no acompleixin el que s'ha 
establert en aquestes bases.  

 

 

 

 

Carles Peidró Garcia 
Cap d'Unitat de Centres Educatius 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Sant Boi de Llobregat,  21 de febrer de 2022 
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