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BASES PER LA PARTICIPACIÓ ALS XXXV JOCS FLORALS ESCOLARS 
DEL CURS 2021/2022 

 

1. Objecte. 

Els Jocs Florals Escolars a Sant Boi, tenen per finalitat promoure i dinamitzar la creació artística i 
literària en català i la participació de l'alumnat participant en una activitat educativa d'àmbit 
ciutadà. 
 
Els Jocs Florals Escolars tenen l'objectiu de potenciar la qualitat del contingut dels treballs, és 
per això que l'eix temàtic sobre el que versaran les obres serà lliure, per tal que cada escola 
potenciï les qualitats artístiques dels seus participants en funció dels temes d'interès que estiguin 
treballant. 
 
El funcionament i realització dels Jocs Florals es farà, inicialment, a través d’una plataforma 
digital amb el domini 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. Aquest és el procediment a 
seguir tant en el la primera fase dels premis de  barri com per la fase final dels premis de ciutat.  
 
L'objecte d'aquestes bases és establir les condicions de participació per a la concessió dels 
premis de la 35a edició dels JOCS FLORALS ESCOLARS en les modalitats que s'estableixen a 
continuació: 

 
 A.-. Educació Infantil de P3 a P5: S'estableix una modalitat única de:  
  

TREBALLS D'AULA. 
 
 B.-. Educació Primària de 1r a 6è: S'estableixen les següents modalitats: 
 

- Primer: FRASE IL·LUSTRADA. 
- Segon: POESIA - POESIA VISUAL 
- Tercer i Quart: POESIA - NARRATIVA - POESIA VISUAL 
- Cinquè i Sisè: POESIA - CÒMIC - NARRATIVA 
 
 

2. Requisits dels participants. 

Poden participar tots els i les alumnes des d'Educació Infantil fins a 6è de Primària.  
 
 
3. Característiques de les obres relatives a la modalitat d'Educació Infantil de P3 a P5.  
 

3.1. Els TREBALLS D'AULA s'hauran de presentar en un format de DIN-A3 si són llibres d'aula 
sense límit de pàgines. S'haurà de presentar una història il·lustrada per l'alumnat. El grau de 
presència del llenguatge escrit és de lliure elecció del mestre o la mestra però s'aconsella que 
estigui el més d'acord possible amb el nivell de lectoescriptura dels i les alumnes. 
 
3.2. Els i les alumnes de P3, P4 i P5 poden presentar treballs col·lectius diferents als llibres 
d'aula (mòbils, murals...). Per tal de facilitar l'exposició d'aquests treballs s'ha de tenir present 
que les mides dels murals han d'adequar-se a les condicions de l'espai. Si aquestes no 
permeten l'exposició de tots els murals, es prioritzaran els que sí ho hagin tingut en compte.  
 
3.3. L’exposició dels treballs d'aula es realitzarà a Can Massallera coincidint amb els actes de 
barri, sempre i quan les condicions de Salut Pública ens permetin realitzar aquests actes. En el 
cas que no sigui possible per la situació sanitària, l’exposició dels treballs d'aula s’hauran de fer 
en cada centre educatiu.  
3.4. Cada Centre Educatiu realitzarà un vídeo de l’exposició per poder-ho penjar a la pàgina 
web dels Jocs Florals (premisjocsflorals.cat). Durada 45 segons. 
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4. Característiques de les obres relatives a les modalitats d'Educació Primària. 
 

4.1. Els i les alumnes de 1r de Primària participaran en una modalitat anomenada FRASE 
IL·LUSTRADA que consistirà en que l'alumne/a, a partir d'una frase dita i escrita per l'infant, faci 
una il·lustració.  
 
4.2. Cada nivell pot presentar fins a un màxim de 6 treballs en total en els cursos de primer i 6 
treballs en segon i un màxim de 9 treballs per nivell de tercer a sisè inclosos. La selecció dels 
treballs és responsabilitat dels i les mestres de cada centre educatiu. 

 
4.3. Els treballs s'hauran de realitzar a l'aula i amb la supervisió del professor/a per tal d'evitar 
còpies de treballs guanyadors d'edicions anteriors. 
 
4.4. A partir de 3r de PRIMÀRIA es podran presentar els treballs fets amb ordinador, i les 
condicions en què s'han de presentar seran les següents: 
 
- Format WORD 
- Lletra tipus Arial 12 
- Dos fulls a una cara com a màxim. 

 
Els treballs fets a mà podran ocupar 3 fulls a una cara com a màxim.  
 
4.5. La poesia visual ha d'anar acompanyada del text, en cas contrari, no es podrà valorar el 
treball i quedarà exclòs del concurs. 
 
En la modalitat de poesia visual i concretament els cal·ligrames és necessari que el text s'adjunti 
en un altre full, per tal de facilitar la lectura al jurat que farà la seva valoració. 
 
4.6. Els treballs s'hauran de presentar escrits en tinta preferentment negre, per tal de facilitar el 
seu escanejat per a la valoració del jurat.  

 
 
 
5. Lloc i data de presentació i exposició pública dels treballs. 

 

5.1. Els treballs d'aula: 
 
Si les condicions de Salut Pública ens permeten realitzar els actes de barri a Can Massallera, 
l'exposició es realitzaria a Can Massallera.  Si es realitza l’exposició a aquest equipament 
s’hauran de lliurar els treballs seleccionats a Can Massallera del 26 al 29 d’abril. 
 
Aquests treballs també es podran exposar a cada centre educatiu i es farà un vídeo de màxim 
45 segons per a lliurar-ho a l'Ajuntament abans del 27 d'abril de 2022. Aquests vídeos es 
pujaran a la pàgina web dels Jocs Florals (premisjocsflorals.cat) a partir del 9 de maig. 
 
 
És important que el vídeo i els treballs estiguin identificats amb el nom de l'escola. L'organització 
no es responsabilitzarà d'aquells treballs que no estiguin ben identificats una vegada finalitzada 
la convocatòria.  
 
5.2. Treball d'educació Primària: 
 
Cada centre haurà de presentar els treballs originals seleccionats i classificats per cursos i 
modalitats. Aquests treballs han de ser pujats a premisjocsflorals.cat en el període del 14 al 25 
de març pels professor/es i/o responsable de cada centre i de la manera especificada en els 
tutorials que es trobaran a la web.  Cal especificar nom de l'escola, títol i nom i cognoms de 
l’alumna o l’alumne (és molt important introduir aquestes dades correctament). 
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6.- Criteris de valoració. 
      

Els criteris de valoració seran els següents: 
 
 a.- Originalitat i creativitat 

b.- Gramàtica i ortografia (adaptat a cada nivell. En primer i segon no es valorarà, i en la 
modalitat de Poesia Visual tampoc) 

 c.- Estructura i tècnica 
 d.- Llenguatge artístic  
 
 
La valoració es farà en un ventall del 5 al 10 i amb mitjos. 
 
Respecte al criteri de Gramàtica i ortografia, s'entén que tots els treballs són anteriorment corregits 
pels mestres i les mestres. Tot i així, aquest criteri es continuarà valorant de 3è a 6è inclòs, ja que 
alguns treballs tot i ser revisats, es continuen presentant amb faltes d'ortografia.  
 
S'estableix també que en la modalitat de Poesia Visual no hi haurà el criteri de Gramàtica i 
ortografia per puntuar.  
 

Per últim s’acorda també puntuar amb un 7’5 al criteri de Gramàtica i ortografia en aquells còmics 
que no tinguin text per poder valorar-lo. Serà en la reunió de jurat presencial on es tractaran aquells 
casos en els que es consideri.  
 
 
7.-Composició del Jurat 

 

7.1. Jurats de Barri: Per la selecció dels treballs guanyadors, es constituiran els Jurats de Barri 
amb les escoles participants següents: 

 
a) Jurat de Barri Ciutat Cooperativa (C. Cooperativa, J.Ma. Ciurana i R. Casanova) 

b) Jurat de Barri Marianao I (A. Gaudí, Santo Tomàs  i Salesians) 

c) Jurat de Barri Centre (Amat Verdú,  Pedagogium Cos i Vedruna) 

d) Jurat de Barri Vinyets- Molí Vell (Can Massallera, Sant Josep i Joan Bardina) 

e) Jurat de Barri Marianao II (Marianao, Benviure i Llor) 

f) Jurat de Barri Camps Blancs- Casablanca (Montbaig, Casablanca i Barrufet) 

 

 
Aquests jurats estaran constituïts per un professor o una professora de cada centre educatiu 
que participi en el jurat del seu barri.  
 
Els Jurats realitzaran la seva votació telemàtica per separat i anònimament a la pàgina web 
dels jocs florals premisjocsflorals.cat en el termini comprès del 4 al 20 d'abril a l’Olivera. 
 
Posteriorment, es realitzarà una reunió presencial de cada jurat de Barri per valorar 
l'ordenació dels treballs a la plataforma i decidir els guanyadors i guanyadores els següents 
dies: 
 
El Jurat de Barri Ciutat Cooperativa: el dia 25 d'abril a les 9:30 hores. 
El Jurat de Barri Marianao I: eI dia 25 d'abril a les 12:00 hores. 
El Jurat de Barri Marianao II: el dia 2 de maig a les 9.30 hores. 
El Jurat de Barri Camps Blancs-Casablanca: el dia 2 de maig a les 12:00 hores. 
El Jurat de Barri Centre: el dia 3 de maig a les 9.30 hores. 
El Jurat de Barri Vinyets- Molí Vell: el dia 3 de maig a les 12:00 hores. 
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7.2. Jurat Final: Està constituït per les següents persones:  
 

Una representació de mestres dels jurats de Barri, una persona representant de les 
biblioteques públiques i amb la possibilitat d'afegir a un escriptor o escriptora local a la 
constitució d'aquest jurat. 
 
Els jurats realitzaran la seva votació telemàtica per separat i anònimament a 
https://premisjocsflorals.cat  en el termini comprès del 9 al 13  maig. 
 
El 23 de maig tindrà lloc la reunió te presencial del Jurat Final a les 11 hores. 
 
El jurat està facultat per resoldre qualsevol qüestió que no hagués quedat establerta de 
manera explícita a les presents bases. 
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
 

8.-Terminis per a la realització dels Jocs Florals 
     

En aquesta edició la realització dels Jocs Florals es farà, en part,  a través de la pàgina web 
premisjocsflorals.cat i en els terminis següents:  

 
a) Del 14 al 25 de març: S'han de penjar els treballs a la pàgina web 
www.premisjocsflorals.cat a través de l'accés de cada  professor/professora i/o referent dels 
jocs florals a cada centre educatiu (això no vol dir que siguin diferents professors o 
professores que realitzin la tasca, segons l'organització interna de cada centre) 
 
b) Del 4 al 20 d'abril: Tindrà lloc la votació telemàtica dels jurats de barri. 
 
c) El 25 d’abril i el 2 i 3 de maig : Es realitzaran les reunions  presencials  dels jurats de barri. 
 
d) Del 9 de maig al 18 de maig es realitzaran els actes presencials dels lliuraments dels 
premis de barri a les 15.30 hores. 
 

-  Jurat de Barri Marianao I, 9 de maig.. 
-  Jurat de Barri Centre, 10 de maig. 

-  Jurat de Barri Vinyets- Molí Vell , 11 de maig. 

-  Jurat de Barri Ciutat Cooperativa, 12 de maig . 

-  Jurat de Barri Marianao II, 17 de maig 
-  Jurat de Barri Camps Blancs- Casablanca, 18 de maig. 

                        
 
e) A partir del 19 de maig es publicaran els resultats dels Jurats de barri a la pàgina web  
premisjocsflorals.cat 
 
f) Del 9 al 13 de maig: tindran lloc les votacions telemàtiques del Jurat Final. 
 
g) El 23 de maig tindrà lloc la reunió presencial del Jurat Final a les 11 hores. 
 
h) El dimarts 31 de maig a les 17.30 hores,  tindrà lloc l'acte final a Can Massallera. També es 
podrà veure en streaming a la pàgina web dels jocs florals 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 la 
forma o data de celebració d'aquest acte final. 
 
i)) A partir de l'1 de juny: Es publicarà els i les finalistes a la pàgina web dels  
premisjocsflorals.cat 
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9.- Jurats i acte final 
 

9.1. El veredicte dels jurats de barri es comunicarà als actes presencials que es realitzaran  
del 10 al 18 de maig i a través de la pàgina web dels Jocs Florals www.premisjocsflorals.cat a 
partir del 19 de maig. 
L'acte final, tindrà lloc el dia 31 de maig a les 17.30 hores de 2022 a Can Massallera de 
forma presencial i/o en streaming.  
  
9.2. Tots els treballs que amb els jurats de barri siguin premiats amb la FLOR NATURAL 
entraran en la selecció final on el jurat valorarà i premiarà els treballs segons els criteris 
establerts. 

 
9.3. Tots els alumnes i les alumnes premiades en els jurats de barri rebran un diploma que 
especificarà nom i cognoms, la posició i la modalitat en la que han estat premiats. 
 
9.4. Tots els i les alumnes que hagin estat seleccionats pels seus treballs amb la flor natural 
en els actes de barri estaran convocats a l'acte final. 
 
 

 
10. Premis 

 
10.1. Tots els treballs seleccionats per les escoles seran llegits pels Jurats de cada barri que els 
valorarà i premiarà segons criteris establerts, atorgant els següents premis: 
 

1r Premi: Flor Natural 
2n Premi: Englantina d'Or 
3r Premi: Viola d'argent  

 
10.2. Tots els centres rebran un primer premi en la modalitat de Frase Il·lustrada de primer en 
el Jurat de Barri 
 
10.3. Els ex aequo es donaran tenint en compte dos criteris: 
 
 a.- Per facilitar la presencialitat de la majoria de centres educatius a la Final. 
 b.- Per donar un premi per reforçar personalment o emocionalment un alumne o alumna. 
 
 
10.4. Cada centre participant rebrà la quantitat de 150,00 euros per cada línia en que participi, a 
l'etapa de segon cicle d'Educació Infantil. 
 
 
10.5. Els premiats en el Jurat Final rebran un diploma i un obsequi (relacionat amb les noves 
tecnologies) adequat al premi que correspongui (primer, segon o tercer). 
 
10.6. Ex aequos: 
 a) En el Jurats de Barri: no hi ha quantitat concreta, es valorà en cada cas segons els 
 criteris establerts en els punt  10.3 
 
 b) En el Jurat Final cal tenir en compte: 
 
 1.- En la Frase Il·lustrada s'establiran tres primers premis. 

2.- En la resta de modalitats i cursos no es contempla ex aequo de Flor Natural, només en 
casos excepcionals. 

 3.- En el cas d'Englantina d'Or i Viola d’Argent un màxim de tres en tots els cursos, sense 
 comptar amb els ex aequos de Frase Il·lustrada. 
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11. 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 de la Unitat de Centres Educatius 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Sant Boi de Llobregat, 21 de febrer de 2022 
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