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BASES DEL SETÈ PREMI DE POESIA
ESCOLAR PISSIGANYA.CAT 2018
Amb l’objectiu de difondre el gust per la creació
poètica entre els alumnes dels centres educatius
del nostre país, Pissiganya.cat. Revista de poesia
per a xiquets i xiquetes de 0 a 100 anys i Òmnium
Cultural convoquen el 7è Premi Pissiganya de Poesia
Escolar adreçat als alumnes de les escoles i instituts
del Principat, la Franja, Andorra i Catalunya Nord.
La convocatòria inclou tots els centres públics,
concertats i privats.
1. Els poemes han de ser originals, en català o aranès,
individuals i de tema lliure, amb mètrica o sense i no
hauran d’anar signats.
2. Hi poden participar alumnes de primària,
secundària, batxillerat i cicles formatius dividits
en sis categories:
-Cicle inicial de primària (1r i 2n)
-Cicle mitjà de primària (3r i 4t)
-Cicle superior de primària (5è i 6è)
-Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO)
-Segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO)
-Batxillerat i cicles formatius
3. Hi haurà un finalista i un premiat per a cada
categoria.
4. Els premis consten de dues modalitats:
-POESIA. - Primària: haurà d’anar acompanyada
d’un dibuix a color fet per l’alumne/a. Poesia i dibuix
tot en un sol full.
- Secundària, batxillerat i cicles formatius: la poesia
no anirà acompanyada d’un dibuix.
-POESIA VISUAL. Ja siguin cal·ligrames, paraules
en llibertat, poemes objecte, collages, jeroglífics...
5. L’extensió màxima serà una pàgina estàndard
de word (format A4). El poema pot ser escrit en lletra
arial cos 14 o escrit a mà amb gran cura pel que fa
a l’ortografia, i en el cas dels poemes manuscrits,
de la cal·ligrafia.

6. El professorat de cada centre seleccionarà,
com a màxim, tres treballs de cada categoria
i els enviarà per mitjà del formulari
de participació habilitat a la pàgina principal
de www.pissiganya.cat.
7. Les imatges escanejades dels poemes hauran
de ser en format jpg. Caldrà que tinguin
obligatòriament una resolució mínima de 300
píxels per polsada (300 ppp) i es lliuraran per mitjà
de l’aplicatiu habilitat a tal efecte a la pàgina
principal de Pissiganya.cat.
8. El termini de presentació dels originals
finalitzarà el 20 d’abril de 2018.
9. Pissiganya.cat es reserva el dret de publicar
els poemes premiats.
10. Els membres del jurat seran especialistes
en poesia i literatura infantil.
11. El premi consistirà en un lot de llibres cortesia
d’Andana editorial per a cada modalitat, així com
una entrada conjunta al Museu de la Vida Rural,
de l’Espluga de Francolí, per als guanyadors
i els seus pares. En la modalitat de poesia visual
els guanyadors participaran en una ruta brossiana
per la ciutat de Barcelona, cortesia de la Fundació
Joan Brossa.
12. El lliurament de premis se celebrarà la segona
quinzena de maig durant la festa El Tinter
de les Lletres Catalanes juntament amb l’entrega
del premi Sambori Òmnium Catalunya.
13. Els poemes únicament podran ser enviats
per mitjà del formulari d’enviament existent
a la portada del web dins la categoria “7è premi”
o a www.pissiganya.omnium.cat
14. La presentació en el premi suposa l’acceptació
de les bases.
15. Per a qualsevol dubte escriviu al correu:
pissiganya@omnium.cat.

