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BASES DELS JOCS FLORALS ESCOLARS DE 
BARCELONA 2021                                                         
 

 
Els Jocs Florals Escolars de Barcelona formen part d’un 
procés que comença, en una primera fase, amb la 
participació de l’alumnat als Jocs Florals del seu centre 
educatiu. 
 
Els treballs seleccionats a cada centre participen als Jocs 
Florals Escolars de districte. En aquesta segona fase, el jurat 
de cada zona seleccionarà un treball de cada categoria 
(prosa i poesia) d’entre tots els presentats, els quals 
passaran a la fase de Barcelona. 
 
En un acte solemne al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona es farà la lectura dels treballs, es lliuraran els 
guardons als escolars, autors i/o autores dels escrits, que 
han estat seleccionats per la seva qualitat literària, creativitat 
i l’impuls pel plaer d’escriure. 
 
 
 
1. Participa en els Jocs Florals Escolars de Barcelona l’alumnat que hagi estat 

seleccionat en els Jocs Florals Escolars de districte. 
 
2.  Les categories establertes són les següents: 
 

● A1. Alumnat del cicle inicial d'educació primària prosa 

● A2. Alumnat del cicle inicial d'educació primària poesia 

● B1. Alumnat del cicle mitjà d'educació primària prosa 

● B2. Alumnat del cicle mitjà d'educació primària poesia 

● C1. Alumnat del cicle superior d'educació primària prosa 

● C2. Alumnat del cicle superior d'educació primària poesia 

● D1. Alumnat d'educació especial d'educació primària prosa 

● D2. Alumnat d'educació especial d'educació primària poesia 

● E1. Alumnat d'educació especial d'educació secundària 

obligatòria prosa 

● E2. Alumnat d'educació especial d'educació secundària 

obligatòria poesia 

● F1. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria prosa 

● F2. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria poesia 

● G1. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria prosa 
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● G2. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria poesia 

● H. Conte audiovisual i il·lustrat per a tot l’alumnat de primària 

● I. Alumnat d’educació secundària postobligatòria (batxillerat i 

cicles formatius) amb una edat màxima de 25 anys. 

● J. Alumnat de graduat d’educació secundària obligatòria de 

centres de formació d’adults 

 
       
3.  La participació al certamen és voluntària i el tema és lliure. 
 
 
4. Els treballs presentats, un per categoria, han de ser col·lectius excepte les 

categories F1, F2, G1, G2,  I i J que hauran de ser individuals. En el cas de 

ser col·lectius cada centre pot decidir el nombre d’alumnat que hi participa. 

    Els contes audiovisuals il·lustrats han de ser col·lectius (consulteu les bases 

específiques) 

 
5.  Els treballs s’han de presentar tenint en compte les característiques següents: 
 

▪ Han d’estar escrits en llengua catalana. 

▪ L’extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full. 

▪ El tipus i el cos de lletra han de ser Arial 12. 

▪ Els originals s’han de lliurar en format digital i han de tenir un format que 

permeti la  impressió en DIN A4, per una sola cara i a doble espai. 

▪ És imprescindible que els treballs arribin corregits (ortografia, sintaxi i 

lèxic). 

▪ En el cas del conte audiovisual han de ser contes de 4 a 6 minuts de 

durada. (Consulteu les bases específiques d’aquesta modalitat). 

 
 
6. Cada treball ha de tenir un títol i ha d’anar signat amb un pseudònim i també 

ha d’incloure la categoria a la qual pertany l’autora o l’autor. El conte 
audiovisual no necessita pseudònim i poden figurar els noms i el centre dels 
creadors als crèdits.  

 
7. Cada districte ha de seleccionar un text per a cadascuna de les categories  de 

prosa i de poesia (tret de la I i la J), a banda, d’un treball de la categoria de 
conte audiovisual il·lustrat. 
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8. Es crearà un jurat per a les categories de text i un per a la categoria de contes 
audiovisuals  il·lustrats que estarà composat per representants del món 
educatiu, artístic, literari i cultural. 

 
9. El jurat atorgarà un premi per categoria de poesia i de prosa (excepte I i J) i 

només les categories d’ensenyaments obligatoris de les categories de l’A a l’H  
passaran a la fase de Catalunya. 

 
10. El lliurament dels premis als guardonats o guardonades i la lectura de les 

obres tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el dimarts 1 de 
juny de 2021 a les 10h. Es contempla la possibilitat de retransmetre’l 
virtualment en funció de l’estat de la pandèmia. 

  
11. El Consorci d’Educació de Barcelona publicarà al seu web tots els treballs 

finalistes i guanyadors. Els treballs guanyadors passaran a la fase de 
Catalunya. 

 
12. El fet de participar en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes 

bases. 
 
13. Enguany els centres educatius que ho desitgin podran voluntàriament 

compartir els seus processos creatius a una plataforma habilitada pel CEB. 
Seran prioritaris els centres adscrits al programa “Poètiques barcelonines”. 

 
14. El jurat, conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona, resoldrà 

qualsevol circumstància que no s’hagi previst. 
 
 
                                                                           Barcelona, 3 de març  de 2021 
 


