BASES DELS I JOCS FLORALS Escoles MDP
La convocatòria dels I Jocs Florals Escoles MDP s’adreça a tot l’alumnat dels nostres
centres d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria amb l’objectiu d’estimular
l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant aquesta tradició cultural tan arrelada a
Catalunya que les nostres escoles ja celebren de manera interna.
La temàtica dels I jocs Florals Escoles MDP és el lema del curs 2020-21 :

1. CATEGORIES:
A. Educació Primària
A1. Alumnes de 1r
A2. Alumnes de 2n
A3. Alumnes de 3r
A4. Alumnes de 4t
A5. Alumnes de 5è
A6. Alumnes de 6è
B. Educació Secundària Obligatòria
B1. Alumnes de 1r
B2. Alumnes de 2n
B3. Alumnes de 3r
B4. Alumnes de 4t

2. BASES:
2.1 Les creacions han d’estar escrites en català o castellà (cal especificar en quina
llengua es participa).
2.2 Les modalitats en què es pot participar en totes les categories són prosa i poesia
(s’accepta poesia visual a tots els cursos d’Educació Primària)
2.3 Els treballs presentats han de ser de creació individual.
2.4 Cada escola haurà de garantir que les creacions són originals, de creació pròpia.
2.5 Cal fer arribar els treballs guanyadors de cada categoria (poesia i prosa) a la
persona designada a cada centre abans del dia 30/04/21.
3. PRESENTACIÓ
3.1 L’extensió no pot ser superior a tres fulls.
3.2 Les creacions han de presentar-se a ordinador (no s’acceptaran treballs a mà,
excepte en els casos especificats).
3.3 Les categories A1, A2, i A3 poden presentar els treballs a mà. Tanmateix, totes
les creacions de poesia visual (categories A) també poden lliurar-se a mà.
3.4 El format ha de ser un full DIN A4, a una sola cara i interlineat doble.
3.5 Cal que hi consti el títol de l’obra, la categoria i el pseudònim. En cap cas
s’indicarà el nom de l’escola ni de l’alumne/a de manera visible.
4. JURAT
4.1 Es crearà una comissió de mestres i professors de llengua catalana i castellana de
les Escoles MDP, que actuaran de jurat. Cada membre de la comissió triarà una
creació en la seva categoria i la més votada en resultarà guanyadora.
4.2 Els treballs guanyadors de cada curs de cada escola s’enviaran al responsable de
COPI Lab del propi centre, escanejats i indicant la categoria en la qual participen.
(1 únic treball per curs en modalitat de prosa i 1 en modalitat de poesia en
cada llengua en què es participi). En cas que alguna d’aquestes modalitats
quedés deserta, s’enviarà només el treball guanyador.
4.3 Els membres del jurat rebran (via correu electrònic) els treballs guanyadors de
totes les escoles en la seva categoria i posteriorment votaran la millor creació en
prosa i poesia en un formulari Google que els farà arribar COPI Lab. La data límit
per a introduir els vots és el 10/05/21.

4.4 El jurat no podrà votar treballs del propi centre.
4.5 La decisió del jurat serà inapel·lable.
5. PREMIS
5.1 El veredicte del jurat es farà públic el dia 14/05/21 en un acte virtual en directe
on es connectaran totes les escoles participants. També es faran públics els
noms i la primera lletra del cognom dels guanyadors a la pàgina web
escolesmdp.org i també se’n farà ressò a les xarxes socials de les diferents
escoles.
Es faran arribar els premis als guanyadors de cada categoria a cada escola,
després d’haver-se fet públics a l’acte telemàtic.
6. DIFUSIÓ
6.1 Els treballs guardonats, així com els noms i la primera lletra del cognom dels seus
autors, seran publicats a la web de les Escoles MDP escolesmdp.org
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