IV CONCURS DE RELAT BREU
SANT JORDI 2019
BASES:
1. Qui hi pot participar?
Poden participar en el concurs tots els alumnes dels nivells educatius
de 1r a 6è d’educació primària del CEIP Puig de na Fàtima i totes les
persones empadronades al municipi.
2. Quines categories de premi hi haurà?
Hi haurà 4 categories:
a) Infantil mitjans: Infants nascuts l’any 2010, 2011 i 2012.
b) Infantil grans: Infants nascuts l’any 2007, 2008 i 2009.
c) Juvenil: joves de 12 anys o nascuts l’any 2006 fins a 30 anys.
d) Adulta: persones de més de 30 anys.
3. Quin ha de ser el tema del relat breu?
El relat breu serà de temàtica lliure i s’haurà de presentar escrit en
llengua catalana.
Cada concursant només pot lliurar un relat. Hauran de ser originals i
no premiats en cap altre certamen.
4. Com s’han de presentar els relats breus?
-

Primera categoria: un màxim d’un full.
Segona categoria: un mínim d’un full i un màxim de dos.
Tercera categoria: un mínim de dos fulls i un màxim de 6.
Quarta categoria: un mínim de dos fulls i un màxim de 6.

Els relats s'escriuran per una sola cara, a doble espai i amb lletra
mida 12 del tipus Times New Roman, amb els marges de 2 cm als
quatre costats.

El treball anirà presentat amb full a part on hi constarà el títol de
l’obra i un pseudònim que permetrà la seva identificació. Tots els fulls
aniran grapats.
El treball no s’ha de signar. Es lliurarà dins un sobre tancat de mida
Din-A4, on hi constarà el títol del relat, el pseudònim i la categoria.
Dins el sobre hi haurà un altre més petit i tancat amb les dades de
l’autor/a: nom i llinatges, adreça, telèfon de contacte, correu
electrònic, any de naixement i categoria.
5. On i quan es lliuraran els relats?
Els relats breus es presentaran a la Biblioteca Municipal de
Puigpunyent (carrer de sa Travessia, núm. 35 Puigpunyent).
El termini màxim de recepció dels treballs finalitzarà el dimarts dia 16
d'abril de 2019 a les 20,00 hores. Els treballs presentats fora
d'aquesta data no s'acceptaran.
6. Qui serà el jurat del concurs?
El jurat estarà constituït per la bibliotecària municipal, la regidora
d’educació i cultura o persona en qui delegui, el director del CEIP Puig
de na Fàtima i un membre de la junta de l’APIMA Puig de na Fàtima.
El jurat farà públic el resultat de la seva deliberació el dimarts 23
d’abril de 2019 a les 18.30 hores a la Casa de Cultura, en el transcurs
de la celebració del Dia de Sant Jordi. A l’acte es lliuraran els premis i
es llegiran les obres premiades.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
7. Quins premis s’atorgaran?
En cada categoria, es concedirà un únic premi consistent en un xec
regal, per un valor de 60,00€, destinats a l'adquisició de llibres.
A més, totes les persones que hagin participat en el concurs tendran
un obsequi d’un llibre a elegir.
8. Les persones que participin en el concurs accepten i acaten el
contingut de les presents bases.

