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1. Els textos poden ser en prosa o en poesia.  
2. El tema és lliure. 
3. Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius, i han de ser originals i de creació 

pròpia. 
4. Els treballs hauran d’estar escrits en llengua catalana, castellana, anglès, francès o alemany. 
5. L'extensió no pot ser superior a 3 pàgines (1000 paraules) o 50 versos. 
6. El tipus i el cos de la lletra han de ser Arial 12. 
7. El format ha de ser A4, a doble espai. 
8. En el text han de constar el títol de l’obra i, a la part superior dreta de l’encapçalament,  la 

categoria i els noms i cognoms. 
9. És imprescindible que els treballs arribin revisats i corregits. 

Lliuraments a l’adreça:   jocsflorals@sinscardener.cat 

Sant Joan de Vilatorrada, 19 de març de 2018 

La primera convocatòria dels Jocs Florals Escolars de la SINS Cardener s’adreça a tot la comunitat educativa amb 
la finalitat d’estimular l’expressió escrita i aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya. La 
participació al certamen és voluntària. 
 
Les modalitats són: 

A. Concurs literari. 
B. Concurs de Creació audiovisual o conte audiovisual i il·lustrat. 
C. Concurs de Fotografia matemàtica. 

Les categories establertes són les següents: 
 Alumnat de 1r i 2n d'ESO. 
 Alumnat de 3r i 4t d'ESO. 
 Famílies, professorat i PAS 

 
 El jurat seleccionarà tres treballs per categoria i modalitat.  
 La data límit per entregar els treballs serà el 16 d’abril de 2018. 
 El veredicte dels jurats i el lliurament de guardons tindran lloc el dia 23 d’abril en els actes dels 1rs Jocs 

Florals de la SINS Cardener. 
 
 Els premis consisteixen en: 

o 1r Premi. dues entrades pel Kursaal (en funció de la programació).  
o 2n Premi: un llibre o lot de material arts plàstiques. 
o 3r Premi: val en material arts plàstiques 

“Per Sant Jordi hem guarnit 
de roses i llibres el nostre esperit. 
Visquem cofois aquest moment 
d'amor, amistat i sentiment!” 
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