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CERTAMEN LITERARI SALVADOR ESPRIU D’OR 2019/2020 

 
Benvolgudes famílies de P5,  
 
A la nostra escola ja es tradició la celebració del Certamen Literari Salvador Espriu d’Or per la 

festivitat de Sant Jordi. Un certamen literari que es realitza amb l’objectiu de reforçar la capaci-

tat lingüística d’escriptura i lectura. Es pretén fomentar la creativitat en l’expressió escrita, re-

forçar la capacitat lingüística a tots nivells, incentivar l’hàbit de la lectura i ajudar els alumnes a 

assolir una capacitat comunicativa sòlida.  

Per primera vegada ens estrenem en la participació del certamen i per això us volem convidar a 

que jugueu amb les paraules tot fent un acròstic amb l’ajuda de les vostres famílies.  

Enguany degut a la situació d’excepcionalitat que estem vivint us plantegem la participació al 

Certamen literari Salvador Espriu d’Or una mica diferent.  

Aquest Sant Jordi no el podem viure tal i com el coneixem, però és important que tot i no poder 

anar a l’escola, no deixem de celebrar els llibres i l’amor.  

 

Característiques i format de l’acròstic:  

• Els treballs es faran a casa, degut al confinament i en llengua catalana.  

• Seran treballs individuals i de creació pròpia amb l’ajuda de les famílies.  

• La tipologia de text a P5 serà un acròstic a partir de la paraula DRAC i amb temàtica lliure.  

• Els treballs de P5 es faran escrits a mà amb la possibilitat d’incloure dibuixos o altres elements 

gràfics, tot i que es valorarà essencialment la part literària.  

• Els fulls utilitzats seran de mida DIN A4 i escrits a una sola cara.  

• L’extensió és lliure, a partir de cada lletra de la paraula DRAC es pot formar una altra paraula 

o bé una frase. A continuació teniu uns exemples per a que us inspirin.  

• Data i manera de lliurament: La data límit de lliurament serà el 19 d’abril.  

• S’haurà d’enviar el treball escanejat o fotografiat al correu: salvadorespriu2020@gmail.com 

indicant a l’assumpte el nom de l’obra i el curs. 
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Exemples d’acròstic amb la paraula ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mestres de P5 

Exemple 1: 

Rialles 

Oferim 

Saludem 

Amistat 

Exemple 2: 

   jugaRem 

       dOnant 

 petonS a 

         Amics 

 

Exemple 3: 

Recordem tot allò que ens fa feliços 

Obrim els braços per poder abraçar 

Sortirem ben aviat per jugar plegats 

Amics i amigues us trobo a faltar! 

 


