
 

 
 
Queden convocats els “JOCS FLORALS 2016” del Col·legi “Mare 
del Diví Pastor” amb les següents bases: 
 
 

OPCIONS A ESCOLLIR: 

  Poesia 
  Narració breu 
 

 TEMA Lliure, però seria bo partir del lema d'enguany: 

              

AAATTTUUURRRAAA’’’TTT,,,   EEESSSCCCOOOLLLTTTAAA   III   PPPOOOSSSAAA’’’TTT   

EEENNN   MMMAAARRRXXXAAA!!!   
 TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Els treballs de les categories A-B-C-D i E hauran d’ésser lliurats als respectius 
tutors. Els de la categoria F, caldrà entregar-los a la recepció de l’escola als 
matins. 
 
 
 
 
 

 ÚLTIM DIA D’ENTREGA:  

                  DILLUNS 25 de GENER (Matí-fins 11h.)  

 
 
 
 
 



 NORMATIVA: 

Qualsevol dels treballs que es presenti haurà de complir els següents requisits: 
  Tot treball ha de ser ORIGINAL i INÈDIT. 
  Els treballs podran ser redactats en qualsevol d’aquestes llengües: 
                      CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS, FRANCÈS. 
  Categories: 
.Categoria A: Alumnes de 1r, 2n d’EP 
.Categoria B: Alumnes de 3r, 4t d’EP 
.Categoria C: Alumnes de 5è, 6è d’EP 
.Categoria D: Alumnes de 1r Cicle ESO 
.Categoria E: Alumnes de 2n Cicle ESO 
.Categoria F: Pares, Mares, Personal no docent, Antics Alumnes i Professorat 
 
 Els treballs de les categories A-B-C es realitzaran a classe la setmana del 
18 de gener. Quan els treballs de les categories B i C estiguin acabats es 
portaran a casa per passar-los a l’ordinador i enviar-los per correu electrònic. 
No es podrà variar el contingut ja que el col·legi guardarà una còpia del treball 
realitzat a la classe. 
 Respecte a la identificació dels treballs caldrà que aquests siguin signats 
mitjançant un pseudònim i la categoria a la qual pertanyen, que figurarà tant 
en el treball, la còpia presentades com en l’anvers d’un sobre tancat, dins el 
qual hi constarà el nom, cognoms i curs al qual pertany. 
 S’haurà de presentar l’original i una còpia (les dues signades amb el 
pseudònim i la categoria a la qual pertany) 
 Els treballs hauran d’estar escrits a ordinador (a excepció de la categoria A 
que se’ls permet presentar-los a mà), a doble espai, lletra Arial12 i a una sola 
cara en fulls DIN-A4. 
 L’extensió màxima serà: 

Categoria A i B: 1 full   
Categoria C, D, E, F: 2 fulls 

 Tots els treballs de les categories B-C-D-E-F hauran d'ésser enviats com 

a arxiu adjunt a: 

mdp.bailen.jflorals@gmail.com 
 
- El nom de l'arxiu haurà de ser la categoria, la llengua a la qual es presenta i 
el pseudònim del treball. 
 
- Ha de constar-hi el títol, el pseudònim i la categoria. 
 
 
  ADVERTÈNCIA 
El jurat pot considerar desert qualsevol dels premis si els treballs presentats no 
assoleixen el nivell exigit. A la vegada que aquells que consideri que no són 
originals, així com tots aquells que no compleixin les normes exposades en 
aquestes bases. L’Escola es reserva el dret d’utilitzar lliurement els treballs 
presentats, sempre fent-hi constar el nom de l’autor. 
 
 
 



     
      

EEELLL      LLLLLLIIIUUURRRAAAMMMEEENNNTTT   DDDEEE      PPPRRREEEMMMIIISSS               

   

SSSEEERRRÀÀÀ   EEELLL   222222   DDD’’’AAABBBRRRIIILLL   


