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El Pla Educatiu d’Entorn de Tarrago-

na i la Biblioteca Pública volen difon-

dre el gust per la poesia i és per això 

que han pensat de crear un premi 

literari que reconegui el treball i l’-

esforç dels nostres docents per fer 

agradar la poesia als seus alumnes 

des de ben petits i homenatjar la 

nostra escriptora universal Olga Xiri-

nacs. 

 
L’Estrella 

L'estrella es mirava 

a l'aigua del mar, 

onades de plata 

la feien ballar.  

 

Un vespre va caure 

i al fons se'n va anar 

perquè la cridava 

l'estrella de mar.  

 

Olga Xirinacs 

 

  

 Cada centre educatiu recollirà els 
poemes dels seus alumnes.  El nombre 
total de treballs s'indicarà en el full de 
participació.  Cada centre  en 
seleccionarà, com a màxim, 3 DE CADA 
CATEGORIA. I omplirà un full de 
participació  que haurà de demanar a: 
tarragonapee@gmail.com   

 

 Els treballs no s’han de signar. 
 

 Els treballs  i el full de participació  
s’enviaran per correu electrònic a 

tarragonapee@gmail.com 

 

 La data límit de lliurament serà el   
DIVENDRES 25 DE FEBRER  DE 2022. 

 
 

 El Jurat atorgarà com a màxim 2 premis 

(a determinar) per a cada  categoria. Tots 

els treballs finalistes seran guardonats  

amb un diploma . El veredicte  

s’anunciarà  pels voltants de la 

celebració del Dia Mundial de la Poesia.  

 

 Qualsevol qüestió no inclosa en aquestes 
bases la resoldrà el jurat.   

 
JURAT 

 Cristina Segura. Biblioteca Pública 

Tarragona 

 Aida Vizcarro. Institut Municipal 

d’Educació de Tarragona 

 Joan Chavarria. Departament d’Educació. 

 

 

Bases 

 Els treballs que optin a aquests premis, 
adreçats als centres escolars de la Ciutat de 
Tarragona,  s’hauran de regir per les bases 
següents: 
 

 Les obres que es treballaran als  centres 
hauran de ser individuals, excepte Cicle 
Inicial que pot ser  de grup aula, i han de ser 
originals i escrites en català. 

 

 La temàtica serà lliure.  

 L’extensió dels textos serà d’un màxim de 30 
versos.  

 
     

S’atorgaran premis a les 5  categories següents: 
 

 A) Cicle inicial de primària (1r i 2n) 

 B ) Cicle mitjà de primària (3r i 4t) 

 C) Cicle superior de primària (5è i 6è) 

 D) Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO) 

 E ) Segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO) 
 


