
 
 

Bases del Premis de Coneixements 

Fallers Infantils de Xàtiva 
 

Els més menuts de les nostres comissions són el futur de la festa i per mantindre viva la 

història i tradicions de les Falles de Xàtiva, han de conèixer-les. Per tot allò, naixen els 

“Premis de Coneixements Fallers Infantil de Xàtiva”, uns premis que intenten 

promocionar les Falles de Xàtiva entre els infantils de les comissions de la ciutat i 

despertar l’interès d’aquests per continuar mantenint viva la flama de la nostra festa. 

 

Aquest premi es crea amb la intenció de que perduren al llarg dels anys per poder oferir 

una oferta de premis més àmplia per als més menuts. 

 

1. Objecte de la convocatòria 
Les següents bases tenen com a objecte establir les normes de participació en la 

3ª edició del “Premis de Coneixements Fallers Infantil de Xàtiva” convocat per la 

Junta Local Fallera de Xàtiva (JLFX). 

 

Aquests premis tenen la finalitat de promocionar la tradició de les Falles a la 

nostra ciutat mitjançant activitats i jocs de caràcter lúdic per tal de despertar 

l’interès i nodrir de coneixements als fallers infantils de les comissions de Xàtiva. 

 

El lliurament d’aquests premis es regiran per les condicions que s’especifiquen a 

continuació́. 

 

2. Requisits per a participar 
Podrà participar qualsevol integrant infantil de les dinou comissions de la ciutat 

de Xàtiva que estiguen presents al cens de Junta Central Fallera. 

 

No podran participar al present premi en representació de la seua comissió la 

Fallera Major Infantil de Xàtiva, Cort d’Honor i acompanyants. 

 

3. Comunicació dels participants 
Els participants hauran de ser comunicats a la Junta Local Fallera a través de les 

pròpies comissions mitjançant correu electrònic al correu de la JLFX, 

jlfxativa@gmail.com, fins el 12 de març.  

 

mailto:jlfxativa@gmail.com


La comunicació dels participants haurà d’anar acompanyada de la següent 

documentació: 

 

- Nom de la comissió. 

- Nom i cognoms dels participants. 

- Fotocòpia del DNI dels participants. 

- Número de telèfon del xiquet, mare o pare. 

 

4. Desenvolupament de l’activitat 
La present activitat tindrà lloc el proper 14 de març a les 19:00 hores mitjançant 

l’aplicació educativa Kahoot!, per tal de poder transcórrer l’activitat amb total 

normalitat és necessari l’ús d’un dispositiu electrònic per poder entrar a la 

plataforma Kahoot!. 

 

L’activitat constarà de dues parts, una per als premis individuals i un altra per als 

col·lectius. A la primera, cada persona participarà amb el seu dispositiu propi, 

mentre que a la segona tots els membres de la mateixa comissió estaran al voltant 

del mateix dispositiu per donar respostes conjuntes. 

 

Les preguntes estaran dividides en 6 blocs temàtics, amb un mínim de 5 preguntes 

per bloc: 

- Cultura general 

- Comissions 

- Artistes Fallers 

- Premis 

- Música 

- Indumentària 

 

La puntuació ve donada per la pròpia aplicació, valorant la rapidesa en contestar i 

la ratxa acumulada pel participant. 

 

Totes les preguntes constaran de 4 opcions, excepte les de vertader i fals, amb una 

sola opció corrent, disposant de 30 segons per contestar correctament la pregunta. 

Una vegada mostrats els resultats de les preguntes s’explicarà la resposta correcta, 

per a fomentar l’aprenentatge dels participants. 

 

Els participants no podran rebre en cap moment l’ajuda de ninguna persona 

externa a l’activitat, per tal de poder controlar aquesta situació tots i totes les 

participants hauran d’acudir al lloc indicat per Junta Local Fallera amb la finalitat 

de participar al present concurs. Per tal de poder participar, cada participant haurà 

de dur un telèfon mòbil o una tableta electrònica. A més, hauran d’ingressar al 

Kahoot! amb un nom d’usuari anteriorment assignat, per tal de poder conèixer la 

puntuació de cada comissió. En el cas d’entrar amb un nom d’usuari diferent, el 

participant quedarà desqualificat. 

 

Al principi de l’activitat es recordaran les normes per a que els participants ho 

tinguen clar. 

 

 

 



5. Premi 
Els premis seran l’atorgament de tres banderins a les tres primeres comissions 

classificades a la propera entrega de premis de les Falles de Xàtiva i altres tres 

banderins per a les comissions a les que pertanyen els tres primers classificats de 

manera individual. 

 

6. Comissió extraordinària  
En el cas de donar-se una situació extraordinària relacionada amb els presents 

premis, la Junta Local Fallera de Xàtiva crearà una comissió extraordinària per tal 

de donar-li la millor solució possible. 

 

7. Acceptació de les bases 
La participació en la següent convocatòria suposa l’acceptació de les bases 

d’aquesta, així com qualsevol resolució que es puga adoptar per qualsevol 

incidència ocorreguda. 


