BASES DEL CERTAMEN LITERARI
DELS JOCS FLORALS
1. Es convida a tots els nens i nenes de Sant Martí a participar en el Certamen Literari dels
Jocs Florals de NARRATIVA, POESIA, DIBUIX i CÒMIC de Sant Jordi.
2. Els treballs presentats seran distribuïts en tres categories:
Categoria 1: DIBUIX Nens i nenes de 0 a 5 anys.
Categoria 2: DIBUIX, NARRATIVA I POESIA per a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Categoria 3: DIBUIX, NARRATIVA, POESIA i CÒMIC per a nois i noies a partir de 12 anys.
3. Totes les obres han de ser inèdites i, escrites en llengua catalana o castellana. Serà
imprescindible una bona presentació, clara i llegible −s’admeten formats creatius− i hauran d’estar
signades forçosament amb un lema (és a dir: un pseudònim, mai el nom de veritat). Poden estar escrites
a mà o en ordinador.
4. Els exemplars del treball es poden presentar en format foto o en format text, i caldrà
enviar-ho per e-mail a un dels equipaments infantils del Districte de Sant Martí.
5. Els treballs s’hauran de presentar no més tard del dia

22 d’abril

6. El Jurat:
El Jurat Oficial es reunirà el dia 23 d’abril i serà l’encarregat d’atorgar els premis a cadascuna
de les categories. Aquest Jurat estarà format per l’equip de monitors, pares/mares dels nens i
les nenes i una persona de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Martí.
7. A més dels premis a les millors obres, el jurat podrà concedir premis per categoria, d’acord
amb la qualitat dels treballs i els fons disponibles.
8. Els primers premis, però, podran ser declarats deserts si, a criteri dels membres del jurat,
no hi ha cap obra que en sigui mereixedora.
9.El veredicte del jurat serà inapel·lable.
10. Els premis seran lliurats en un acte conjunt de tots els equipaments infantils del Districte
de Sant Martí. Aquest acte es realitzarà en el moment que les autoritats permetin poder realitzar-la.
11. Tots els treballs seleccionats podran ser exposats. Si participeu, estareu donant el vostre
consentiment a poder exposar de manera pública les vostres produccions.

Haureu d’enviar les vostres propostes al correu electrònic següent:
-

infancia.santmarti@gmail.com

