
 

JOCS FLORALS A POBOLEDA 

SANT JORDI  2023 

 

L´AMPA de l´Escola Garbí de Poboleda us convida a participar a la sisena edició dels  

Jocs Florals!  Animem a tothom -petits i grans- a escriure, dibuixar i compartir els seus 

treballs. 

Les obres s´hauran de presentar a l’Ajuntament, ja sigui físicament (horari 9,00-14,00h) 

o via e-mail (aj.poboleda@poboleda.cat).  

El termini màxim per a la presentació dels treballs és fins el dilluns 10 d´abril (inclòs).   

Cada treball anirà acompanyat d´ un sobre tancat a l´interior del qual hi haurà un paper 

amb el nom de l´autor. A la part exterior hi haurà el pseudònim i l´edat del participant. 

En cas d’enviar-los per e-mail és molt important esmentar “Jocs Florals” a l´assumpte 

especificant el nom de l´autor, i un pseudònim al final del text, així com també l´edat. 

L’administrativa de l´Ajuntament s´encarregarà de custodiar, imprimir el treball i 

garantir que arribi en les mateixes condicions que la resta al Jurat. 

Cada participant pot presentar un màxim d´una obra per categoria (poesia/prosa/dibuix 

o pintura). I en el cas de presentar-se a més d’una categoria haurà d’utilitzar un 

pseudònim diferent. 

L´elecció del guanyador/a o guanyadors/es es durà a terme per decisió democràtica del 

Jurat configurat per voluntaris,  membres de l´AMPA i d’altres. 

Per tal d´homogeneïtzar el format de les obres, els participants (nens/es, joves i adults) 

que presentin un dibuix o pintura, hauran de recollir a l´Ajuntament el paper DIN-3 que 

l´AMPA els facilitarà. De la mateixa manera, pel que fa als poemes i narracions no 

manuscrites, s´haurà d´ajustar la font a mida 12 i respectar un espai entre línies d´1,5. 

Igualment es poden presentar manuscrits sempre i quan la lletra sigui entenedora. 
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Bases del concurs infantil 

Per a nens i nenes des de P-3 fins a sisè. 

Els nens i nenes que vulguin participar podran escollir entre qualsevol d´aquestes tres 

propostes de temàtica lliure: 

- un dibuix o pintura  (format DIN-3 que podeu recollir a l´Ajuntament) 

- un poema/cançó 

- una narració/conte curt (màxim 5 pàgines) 

-  

Bases concurs juvenil 

Per a joves de 12 a 17 anys 

Els joves que vulguin participar podran escollir entre aquestes propostes de temàtica 

lliure: 

- un dibuix o pintura (format DIN-3 que podeu recollir a l´Ajuntament) 

- un poema/cançó 

- una narració/conte curt (màxim 10 pàgines) 

-   

Bases concurs adults 

A partir de 18 anys 

Igualment, es podrà escollir entre aquestes tres propostes de temàtica lliure 

- un poema 

- una narració/conte curt (màxim 10 pàgines) 

- un dibuix o pintura (format DIN-3 que podeu recollir a l´Ajuntament) 

 

Presentació i entrega de premis 

L´entrega dels premis  serà el diumenge  23 d´abril a les 12,00 h al Passeig 

de la carretera, on també hi haurà la parada de venda de llibres que gestiona  

l´AMPA de l´Escola. En cas d’alguna modificació de l’emplaçament es comunicarà 

prèviament. 

L´Ampa es reserva el dret de publicació dels treballs.                                  


