Jocs Florals Escolars Horta-Guinardó 2016
BASES DE PARTICIPACIÓ
1- Hi podrà participar tot l'alumnat dels centres públics, concertats i privats del Districte.
2- Hi haurà nou categories de participació:
A - Alumnes de 1r cicle de primària
B - Alumnes de 2n cicle de primària
C - Alumnes de 3r cicle de primària
D - Alumnes de 1r cicle de secundària obligatòria
E - Alumnes de 2n cicle de secundària obligatòria
F - Alumnes de secundària postobligatòria. Edat màxima vint-i-cinc anys
H1- Alumnes de necessitats educatives especials de primària
H2- Alumnes de necessitats educatives especials de secundària.
I - Alumnes de primària i de NEE (categoria vàlida només per conte audiovisual il·lustrat)
3- Els treballs presentats han de ser individuals, de creació pròpia i escrits en llengua catalana. També els de la
categoria H.
Els treballs plàstics de la categoria H han de ser col·lectius.
Els contes audiovisuals il·lustrats de la categoria I han de ser col·lectius (*annex 1)
4- El gèneres literaris són poesia i prosa. Cada centre docent seleccionarà un treball per gènere i categoria.
A la categoria H cada centre docent seleccionarà un treball plàstic per categoria i un treball de prosa i un de poesia
per categoria.
A la categoria I cada centre docent (primària o EE) pot presentar un màxim de dos contes audiovisuals il·lustrats
(*annex 1)
5- Els treballs s’han de presentar tenint en compte les característiques següents: (excepte categoria I, veieu annex 1)
- Escrits amb ordinador en fulls blancs format DIN A4
- El professorat n’ha d’haver fet la correcció ortogràfica
- L'extensió no pot ser superior a tres fulls, amb un màxim de 25 línies per full
- El cos de lletra mínim ha de ser arial 12
- Es presentaran 5 còpies de cada treball
- Es presentaran també en suport informàtic, agrupats en un CD per centre, o bé per correu
electrònic a la següent adreça: cmarin32@xtec.cat. Cada escrit en un document (.doc, .docx, .odt)
- Deseu els documents amb el següent format pel nom: CATEGORIA_GÈNERE_NOMCENTRE.doc
( o bé .docx o .odt). Exemple: B_POESIA_TORRENTDENMELIS.doc
6- Cada treball ha d’anar signat amb un pseudònim i també hi ha de figurar la categoria, el nivell educatiu i l’edat a
la qual pertany l’autora o l’autor. En el cas que es tracti d’alumnat de necessitats educatives especials caldrà que
s’indiqui aquesta condició amb les sigles “nee”.
L'obra presentada ha d'anar acompanyada d'un sobre tancat on hi haurà escrit el pseudònim, la categoria i el
gènere. El sobre ha d’incloure també la plica amb:
Nom i cognoms de l’autora o autor
Edat i nivell
Adreça (amb codi postal) i telèfon personals
Nom del centre docent.
7- Hi haurà tres premis per a cada categoria i gènere. A la categoria H hi haurà un premi per a cada categoria i tipus de
treball. A la categoria I hi haurà 2 premis entre tots els contes presentats (*annex 1)
8- Els centres docents lliuraran els treballs seleccionats al Centre de Recursos Pedagògics, C/ Thous 6-8. Termini de
lliurament: dimarts 26 d'abril a les 14h (tant pels escrits en paper com pel format digital enviat per correu)
9- El jurat estarà format per:
Representants del SE
Representants del Districte
Representants d’escoles bressol
Representants dels centres de Primària
Representants dels centres de Secundària
Representants dels centres d'Educació Especial.
10- Els treballs escrits que han obtingut el 1r premi participaran en els Jocs Florals Escolars de Barcelona.

Els 2 contes audiovisuals il·lustrats guanyadors participaran en els Jocs Florals Escolars de Barcelona.
Els guanyadors dels Jocs Florals de Barcelona participaran en els Jocs Florals de Catalunya (excepte Batxillerat i
categoria I).
11- El fet de participar en aquest certamen pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. El jurat resoldrà qualsevol
circumstància que no hi estigui prevista.
12- El lliurament dels premis als o a les guardonats/des i la lectura de les obres dels Jocs Florals Escolars del Districte
tindrà lloc el dimecres 18 de maig a les 18 hores al Casal Font d’en Fargues, C/ Pedrell, 67-69.

*annex 1 - Bases específiques de la categoria I (conte audiovisual il·lustrat )
Es crea la categoria de conte audiovisual il·lustrat amb l’objectiu de treballar la creació literària abordant alhora
noves dimensions narratives: el guió, la llengua oral, la banda sonora i la dimensió visual i plàstica.
Aquesta categoria va dirigida a alumnat de primària i de centres d’educació especial que treballin de forma
col·lectiva el conte, la banda sonora, el format plàstic per il·lustrar-lo i la seva edició.
El contes es presenten en format vídeo i no poden superar els 6 minuts de durada comptant també els rètols.
El conte i el guió ha de ser original. Les imatges que il·lustrin el vídeo han de ser elaborades pel grup participant en
qualsevol tècnica plàstica i enregistrat en qualsevol mitjà de vídeo. La gravació ha de mostrar en certa forma el procés
de creació de les imatges. La banda sonora incorporarà la narració feta per l’alumnat del grup i pot incorporar
efectes sonors i/o música creats i enregistrats preferentment pel grup participant o de llibreries de musica lliure.
Cada centre pot presentar en total fins a dues realitzacions als jocs florals de districte que podran ser de
qualsevol nivell de primària o d’educació especial.

Per presentar el treball cal omplir un formulari que farem arribar a aquells centres que vulguin participar en aquesta
categoria.
- Les dades d’autoria: Nom del centre, curs i classe i el nom del professorat que ha acompanyat el treball i
el llistat de l’alumnat implicat en el cas que no sigui tota la classe
- El text de la narració
- L’enllaç a un canal de vídeo del centre, compartit de forma que es pugui veure el vídeo elaborat sense
necessitat de permisos.
Es valorarà el projecte de forma global tenint en compte especialment l’originalitat del plantejament, la qualitat narrativa
i l’adequació narrativa dels recursos plàstics.
El jurat del concurs de districte seleccionarà els dos millors contes audiovisuals il·lustrats perquè participin als Jocs
Florals de Barcelona
El Consorci d’Educació de Barcelona mostrarà els cinc contes finalistes de ciutat al web i el treball guardonat a nivell de
ciutat el programa Una mà de contes de TV3 que el produirà, conjuntament amb el centre guanyador, en format
televisiu durant el 1r trimestre del curs 2016-2017 per ser emès pel programa.
L’acte de lliurament dels premis es farà al final de maig o primera quinzena de juny (lloc a determinar), no coincidint
amb el lliurament de premis del Jocs Florals de Barcelona de treballs escrits.

