
 

BASES DEL CONCURS DE “RIMES  POCA-SOLTES PER CARNESTOLTES”   

 

Organitza: AMPA de l’ESCOLA SANT GREGORI de Barcelona el 5 de febrer de 2016 

 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sant Gregori de Barcelona convoca la primera 

edició del Concurs de “Rimes Poca-Soltes per Carnestoltes”  per tal de fomentar aquest recurs 

literari entre la comunitat escolar. 

S’admet tot tipus de participant: alumnes, professors/es, pares i mares. 

El concurs es regirà per les següents BASES: 

 

1- La rima és la coincidència parcial o total d'uns sons als versos per produir un efecte de 

musicalitat. Pot donar-se en qualsevol posició del vers, si bé el més freqüent és que es 

produeixi al final i entre versos que no estiguin gaire allunyats, per mantenir la memòria de 

la cadència a la ment del receptor (Font: Viquipèdia) 

2- S’admeten rimes consonants, si els sons repetits són exactes, o assonant, si només hi ha 

coincidència de les vocals. 

3- La llengua predominant pot ser el català, el castellà, el francès o l’anglès.   

4- No seran malvistos els barbarismes creats per la barreja dels 4 idiomes ni les rimes 

forçades. 

5- S’entèn per rimes Poca-Soltes rimes que tinguin gràcia, enginy i comptin amb paraules 

relacionades amb el Carnestoltes. 

6- L’autor/a escriurà un màxim de dues rimes en un paper que facilitarà l’organització en el 

moment del concurs.  

7- L’autor/a ha de comptar amb bolígraf, llapis o rotulador propi per a escriure la/les rimes  

8- Cal escriure en lletra clara ó en majúscules. 

9- L’autor/a s’ha d’identificar amb un pseudònim a la contraportada del paperet lliurat 

10- Totes ler rimes presentades quedaran en propietat de l’AMPA, que estudiarà la possibilitat 

de lliurar les millors rimes a l’escola per a que s’exposin justament amb la resta de rimes 

corresponents al mes de febrer i que habitualment es pengen a la cartellera de l’escola.   

11- El jurat estarà integrat per membres de la junta directiva de l’AMPA i representants dels  

estudiants 

12- S’atorgaran dos premis a les millors rimes poca-soltes consistent en una medalla 

dissenyada especialment per l’ocasió per la dissenyadora i mare de l’escola Fina Badia de 

KNIT STUDIO: http://www.finabadia.com  

13- El lliurament del premi es farà en acabar el Ball de Carnestoltes i s’avisarà oportunament al 

guanyador 

14- El veredicte del jurat serà inapel·lable 

 


