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BASES DEL CONCURS 
PRESENTACIÓ 

Aquesta primera edició d'un Concurs de Microrelats que presenta la 
Fundació Pinnae, sorgeix d'una situació com l'actual on tenim més moments i 
contacte amb la família i que permet dedicar un temps més a l'aprenentatge. 

Estem a les portes d'una Diada de Sant Jordi molt diferent, però que també ens 
encoratja a trobar nous formats, noves propostes culturals i didàctiques on 
cadascun de vosaltres pot treure el millor i viure noves experiències. 

És doncs una bona oportunitat de participar i gaudir d'aquesta diada de la 
cultura i lectura, per escriure sobre aquesta gran festa que viurem tots i que ens 
pertany cuidar i assegurar el seu futur, i qui sap també si d'un futur escriptor/a. 

 
 
1. OBJECTE i REQUISITS 

L'objectiu del concurs és fomentar l'ús de de la llengua a través de relats, 
concretament relats breus: 

- Els relats hauran de ser tots en català 
- Només es pot participar amb un treball per persona  
- El concurs va dirigit a tots els alumnes matriculats amb un centre 

educatiu de l'Alt Penedès. 
 
 
2. CATEGORIES 

- Categoria DRACS: De 7 a 9 anys (nens i nenes) 
- Categoria CAVALLERS I DONZELLES: De 10 a 12 anys 

  
 
3. TEMÀTICA 

El relat presentat ha de fer referència a la Diada Sant Jordi. Tots els 
microrelats hauran d’estar inspirats en aquesta temàtica, però cada participant 
serà lliure d’escollir el gènere que prefereixi per al seu relat. 

- Cal posar un títol al relat 
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4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

- El relat ha de constar d'un màxim de 120 paraules 
- Han de presentar el text format word amb lletra Arial i cos 12 
- La tramesa del relat serà enviat pel pare/mare o tutor legal mitjançant el 

formulari que estarà disponible al web www.pinnae.cat/concursmicrorelats-
santjordi2020 

- Es obligatori emplenar tots els camps del formulari i adjuntar en Word el 
microrelat. 

- El termini de lliurament es fins el 30 d'abril a les 20 hores. 
- L'organització validarà i donarà resposta a tots els treballs presentats a 

la seva recepció indicant si aquest està admès i compleix el requisits 
demanats. 

- Serà necessari el consentiment dels majors d’edat, que ostentin la 
tutela dels menors (noms, cognoms i DNI) en la presentació del relat. 

 
 
5. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Les persones membres del jurat tindran en compte que els relats breus siguin 
originals i inèdits. 
 
 
6. JURAT 

Diferents membres i de vocació variada en la seva vessant professional 
puntuaran els relats per tal de gaudir d'una validació més àmplia i 
plural.  Professors de primària, escriptors i periodistes formaran part del jurat. El 
jurat es reserva denominar deserta qualsevol categoria. 
 
 
7. PREMIS 

Tots els premis seran en format de material didàctic o educatiu mitjançant 
vals de compra, en cap cas es lliurarà premi en metàl·lic als participants. 
 

- Categoria DRACS ( 7 a 9 anys – nens i nenes ) 
1er. premi  150 € - equivalent a un Chromebook o un val en material didàctic escolar 
2on premi    80 € 
3er. premi    60 € 

 
- Categoria CAVALLERS i DONZELLES  ( 10 a 12 anys ) 

1er. premi  150 € - equivalent a un Chromebook o un val en material didàctic escolar 
2on premi  100 € 
3er, premi    80 € 

 
 
8. QÜESTIONS GENERALS 

- Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets a 
tercers sobre l'obra presentada i son responsables de qualsevol acció de 
reclamació per autoria. 

- Els participants autoritzen a la organització perquè pugui difondre les 
obres presentades al concurs, fins i tot per mitjans electrònics, i les 
guanyadores per qualsevol mitjà que aquest consideri oportú per la seva 
difusió i promoció del concurs. 
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- La presentació d'un relat pressuposa l'acceptació íntegre d'aquestes 
bases i dels drets i obligacions que se'n deriven. 

- La decisió del Jurat serà irrevocable i inapel·lable. 
 
Qualsevol consulta del participants sobre aquestes bases, es poden plantejar a 
l’organització a través de l'adreça de correu electrònic info@pinnae.cat. 
 
 
 
Vilafranca del Penedès, 15 d 'abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANITZA: 
 

 


