
 
 

Bases específiques i convocatòria per a la concessi ó dels  
PREMIS JOCS FLORALS per a l’any 2021 

 
 
1. Objecte.  
 
La Junta de Govern Local, a proposta de la regidoria d'Educació, convoca els Premis 
dels Jocs Florals, amb la finalitat d'incentivar la participació en aquest acte literari i 
fomentar la creativitat dels alumnes que hi participen i la cohesió entre escoles del 
municipi.  
 
2. Participants.  
 
2.1. S'estableixen quatre modalitats per participar als Premis dels Jocs Florals 
d'enguany: prosa a primària, poesia a primària, prosa a secundària i poesia a 
secundària. 
 
2.2. Poden participar als premis tots els alumnes del cicle superior de primària de les 
escoles públiques i concertades del municipi, i tots els alumnes de 1r i 2n d'ESO dels 
instituts públics i concertats del municipi que hagin estat seleccionats pels centres amb 
un màxim de 3 alumnes per grup classe. 
 
2.3. Els alumnes podran participar en una modalitat, tant en prosa com en poesia, i la 
temàtica de les obres és lliure. 
 
3. Requisits.  
 
3.1. Els treballs han de ser inèdits, originals i escrits en català. 
 
3.2. Les composicions seran individuals. 
 
3.3. L'extensió màxima de les composicions serà de 2 pàgines (mida A4) 
 
3.4. Les obres, escrites a mà o amb processador de text, es presentaran en format 
digital (PDF). 
 
3.5. Les composicions seran anònimes, sota pseudònim. El centre presentarà en la 
mateixa instància dels treballs, un document a banda (PDF) on constaran tots els 
treballs presentats amb: el títol de l'obra , el pseudònim, el nom i cognoms de l'alumne 
i el curs.  
 
3.6. L'Ajuntament de Piera es reserva el dret a publicar els treballs presentats. 
 
4. Inscripció.  
 
4.1. El centre educatiu recollirà i presentarà els treballs via seu electrònica entre el 12 i 
el 26 de març de 2021.  
 
4.2. Els treballs rebuts fora de període no seran admesos. 
 
4.3. No s'admetran aquells treballs que, tot i estar presentats dins el termini 
assenyalat, no compleixin la totalitat dels requeriments. 
 
5. Premis.  



 
 
 
5.1. Els premis que s'atorguen en el Jocs Florals seran material escolar i llibres, i seran 
els següents: 
 
a) Cicle superior de primària, prosa. 
- Primer premi a la millor obra en prosa valorat en 50 euros. 
- Segon premi a la millor obra en prosa valorat en 30 euros. 
- Tercer premi a la millor obra en prosa valorat en 20 euros. 
 
b) Cicle superior de primària, poesia. 
- Primer premi a la millor obra en poesia valorat en 50 euros. 
- Segon premi a la millor obra en poesia valorat en 30 euros. 
- Tercer premi a la millor obra en poesia valorat en 20 euros. 
 
c) 1r i 2n d'ESO, prosa. 
- Primer premi a la millor obra en prosa valorat en 50 euros. 
- Segon premi a la millor obra en prosa valorat en 30 euros. 
- Tercer premi a la millor obra en prosa valorat en 20 euros. 
 
d) 1r i 2n d'ESO, poesia. 
- Primer premi a la millor obra en poesia valorat en 50 euros. 
- Segon premi a la millor obra en poesia valorat en 30 euros. 
- Tercer premi a la millor obra en poesia valorat en 20 euros. 
 
5.2. El jurat podrà declarar desert algun dels premis. 
 
6. Jurat, criteris de valoració i veredicte.  
 
6.1. El jurat dels Premis dels Jocs Florals estarà format per: 

- Directora de la Biblioteca de Piera. 
- Tècnic/a LIC del Departament d’Ensenyament. 
- Exprofessors jubilats vinculats en el municipi.  
- Tècnica d’ensenyament, com a secretària amb veu i sense vot. 

 
6.2. Els criteris de valoració del jurat seran (de 0 a 20 punts, es permeten decimals): 

- L'exposició argumental i escrita de la idea original que es vol transmetre. (de 0 
a 5 punts) 

- L’originalitat del tema exposat. (de 0 a 5 punts) 
- L’adequació del vocabulari i del lèxic, les faltes d’ortografia i la composició 

gramatical. (de 0 a 5 punts) 
- La presentació de l'escrit. (de 0 a 5 punts) 

 
6.3. El veredicte i el nom dels guanyadors es donarà a conèixer en un acte el 22 d’abril 
de 2021. L'atorgament i el lliurament dels premis s'efectuarà a partir de l'acta i el 
veredicte emès pel jurat del concurs ratificada posteriorment per la Junta de Govern 
Local.  
El veredicte és inapel·lable. 
 
7. Consultes o dubtes.  
 
Per a més informació es pot consultar el web www.pieraeduca.cat, o bé contactar amb 
el Servei d'Ensenyament i Formació de l'Ajuntament de Piera, al carrer la Plaça 16 1r 
pis, per via telefònica al 93 778 82 00, o per correu electrònic a 



 
 
pieraeduca@ajpiera.cat. 
 
8. Infraccions i sancions.  
 
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei 
General de Subvencions, en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions 
Piera. 
 
9. Règim jurídic supletori.  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d'aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 
21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança 
General de subvencions de l'Ajuntament de Piera, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i demés legislació 
concordant. 
 


