
JOCS FLORALS A POBOLEDA SANT JORDI  2018 

L´AMPA de l´Escola Garbí us convida a participar a la III edició dels Jocs Florals. 

Les obres es poden presentar a l´Ajuntament fins el dia 13 d´Abril. Cada treball anirà acompanyat 
d’un sobre tancat amb el nom de l’autor o l’autora a l´interior i el seu pseudònim i edat a l´exterior. 

Els treballs  es poden presentar a l´Ajuntament via e-mail.  Indiqueu a l’assumpte “Jocs Florals 2018” 
i al final del text el nom, el pseudònim i l´edat (els treballs s’imprimiran i es faran arribar al jurat 
garantint l’anonimat). L’e-mail de l´Ajuntament és: aj.poboleda@poboleda.cat 

Es podrà presentar una obra per concursant. L’AMPA es reserva el dret a publicar-les. 

El Jurat estarà format per representants de l´AMPA, de l´Escola, de l´Ajuntament i de les associacions.  

Les obres, de temàtica lliure, es classificaran en tres categories amb les següents bases: 

1- Categoria infantil. Bases: 

 Podran participar infants des de parvulari fins a sisè i escollir entre aquestes propostes: 

- un dibuix o pintura 
- un poema 
- una narració/conte amb una extensió màxima de cinc pàgines. 

2- Categoria juvenil. Bases:  

Podran participar nois i noies de 13 a 17 anys i escollir entre: 

- un dibuix o pintura  
- un poema  
- una narració/conte curt amb una extensió màxima de deu pàgines. 

3- Categoria adults. Bases:  

Es podrà participar a partir dels 18 anys i escollir entre: 

- un poema 
- una narració/conte curt amb una extensió màxima de deu pàgines. 
- un dibuix o pintura  

Presentació i entrega de premis 

Hi haurà tres premis en la categoria d´infantil, dos premis  en la categoria juvenil i un únic premi per 
a la categoria dels adults. 

L´entrega dels premis es farà el diumenge 22 d’abril a les 12h al Passeig de la Carretera, al costat 
de la parada de llibres de l´AMPA.  

 

                               VINE, PARTICIPA, FEM DIADA!  

 



 


