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Jocs Florals del Regne Unit 2020 
Categories  Infantils i Juvenils 

L'Escola Catalana de Londres i CatalansUK convoquen els Jocs Florals 2020 amb 

l'objectiu de potenciar i estimular l’expressió i producció escrita en llengua catalana 

dels nens i nenes que viuen a l'exterior, i de fomentar una tradició literària molt 

arrelada a Catalunya, l'essència de la qual és l'amor a la llengua i a la cultura.  

Bases de participació  

S'estableixen diferents categories i modalitats segons l'edat:  

2 i 3 anys: 

- Modalitat il·lustració 

4 i 5 anys: 

- Modalitat rodolí i dibuix 

6 a 8 anys: 

- Modalitat conte 

- Modalitat poesia 

9 a 15 anys: 

- Modalitat conte 

- Modalitat poesia 

  
 

 Infants nascuts després del 1 de setembre del 2015. 

 Infants escolaritzats a Reception o Year 1. 
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Tots els treballs han de complir els següents requisits: 

1. Els treballs presentats han de ser escrits en llengua catalana. 

2. El tema és lliure en totes les modalitats. 

3. Els treballs presentats han de ser originals i de creació pròpia. 

4. Característiques de la presentació:  

• Les il·lustracions han d’anar acompanyades d’una descripció del dibuix, 

proposada per l’infant i escrita per un adult, tot en un mateix full.  

• Els rodolins, escrits a mà, han d'anar acompanyats d'un dibuix pintat o 

collage amb la tècnica que es vulgui, tot en un mateix full.  

• Les il·lustracions i els rodolins han de portar la modalitat i el pseudònim a 

dalt a la dreta. 

• Els poemes han de tenir una extensió mínima de 4 versos i màxima de 20.  

• L'extensió del conte no pot ser superior a 500 paraules.  

• El format ha de ser en DIN A4, a una sola cara i a doble espai.  

• El cos de la lletra dels contes i poemes ha de ser Arial 12.  

• Els contes i poemes han de portar el títol de l’obra i, a dalt a la dreta, la 

categoria, modalitat, pseudònim i l’edat.  

• És imprescindible que els treballs arribin corregits pel que fa a l’ortografia, 

la sintaxi i el vocabulari. 
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5. Cal lliurar els treballs amb pseudònim, en format digital (preferiblement .pdf) i 

per correu electrònic a l'adreça cultura@catalansuk.com, tot indicant "Jocs 

Florals infantils 2020" a l'Assumpte. Al text del missatge cal posar-hi el nom i 

cognoms del nen o la nena, el pseudònim, la data de naixement i el curs 

escolar actual.  

6. El termini d’admissió de les obres quedarà tancat dilluns 13 d’abril del 2020. 

Jurat i premis 

El jurat estarà format per un grup de mestres, filòlegs, escriptors i altres 

representants del món de la cultura catalana.  

L’anunci de les obres guanyadores de cada modalitat tindrà lloc el 23 d’abril, 

diada de Sant Jordi, a les xarxes socials i pàgines web de CatalansUK i l’Escola 

Catalana de Londres.  
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