BA
ASES D
DEL CO
ONCU
URS
PRE
ESENTACIIÓ
La F
Fundació Pinnae obra les p
portes a la
a segona edició deel Concurs de
Micrrorelats, pe
er seguir estimulantt l’escriptura, la literratura, la iimaginació
ó i la
crea
ativitat delss nens i nenes,
n
exp
plorant nov
ves formes
s per treuure el millo
or de
cada
ascú i viure
e noves ex
xperiènciess.
El p
primer con
ncurs de Microrelatss va sorg
gir d’una situació
s
exxcepcional, un
mom
ment en qu
ue els mé
és joves n
necessitave
en nous re
eptes i gaaudien de més
temp
ps amb less seves fam
mílies.
Aque
esta sego
ona edició, novame nt, és una bona oportunitat
o
per participar
d’aquesta diad
da cultural i descobrirr noves forrmes de viu
ure d’aqueesta gran fe
esta i
pode
er-la comp
partir amb tothom.
t
1. O
OBJECTE
E i REQUIS
SITS
L'objjectiu del concurs és fomen
ntar l'ús de
d la lleng
gua a trav
avés de re
elats,
conccretament relats breus:
-

Els relats hauran de
d ser totss en català
à
Només es pot parrticipar amb
b un treba
all per pers
sona
El concu
urs va dirig
git a tots ells alumne
es matricula
ats en un ccentre edu
ucatiu
de l'Alt i Baix Pen
nedès.

2. C
CATEGOR
RIES
-

Categorria DRACS
S I VÍBRIE S: De 7 a 9 anys
Categorria CAVAL
LLERS I DO
ONZELLE
ES: De 10 a 12 anys

ww
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3. T
TEMÀTICA
A
El rrelat prese
entat ha de
d fer refferència a la Diada
a Sant J ordi. Tots
s els
micrrorelats hauran d’estar inspirat s en aque
esta temàtica, però ccada partic
cipant
serà
à lliure d’esscollir el gè
ènere que p
prefereixi per
p al seu relat.
-

Cal possar un títol al relat

4. C
CARACTE
ERÍSTIQUE
ES TÈCNI QUES
-

El relat ha de cons
star d'un m
màxim d’entre 200 i 220 parau
ules.
S’ha de presentarr el text forrmat Word o PDF am
mb lletra Arrial i cos 12.
1
La tram
mesa del re
elat serà en
nviat pel pare/mare o tutor legaal mitjança
ant el
formulari disponible al web w
www.pinnae.cat/con
ncursmicrrorelats
És obliigatori em
mplenar to
ots els ca
amps del formulari i adjunta
ar el
docume
ent amb el microrelatt.
El term
mini de lliu
urament éss del 23 de
d març fin
ns el 23 d
d’abril a le
es 20
hores.
Els resu
ultats es donaran
d
a cconèixer públicamen
p
nt el 4 de m
maig.
L'organització validarà i don
narà respo
osta a tots els treballls presenttats a
la seva recepció indicant ssi aquest està
e
admè
ès i compleeix el requisits
demana
ats.
És nec
cessari el consentiiment dels majors d’edat, qque ostenttin la
tutela de
els menors
s (noms, co
ognoms i DNI)
D
en la presentacció del relatt.

5. C
CRITERIS
S DE VALO
ORACIÓ
Les persones membres del
d Jurat tiindran en compte
c
qu
ue els relatts breus siguin
s
originals i inè
èdits.
6. J
JURAT
Està
à compost per difere
ents memb
bres i de vocació
v
varriada en laa seva ves
ssant
profe
essional que
q
puntua
aran els re
elats per tal de gau
udir d'una validació més
àmp
plia i plural. Professo
ors de pri mària, esc
criptors i periodistes
p
s formaran part
del JJurat. El Ju
urat es rese
erva denom
minar dese
erta qualse
evol categooria.
7. P
PREMIS
Totss els premis seran en format de materiial didàctiic o educaatiu mitjan
nçant
vals de compra
a, en cap cas
c es lliurrarà premi en metàlꞏlic als particcipants.
-

Categorria DRACS
S I VÍBRIES
S ( 7 a 9 anys
a
)
1er. premi
p
150 € - equivaleent a una Taablet
2on premi
p
80 € - val per ccomprar matterial didàcticc escolar
3er. premi
p
60 € - val per comprar material didàcticc escolar

-

Categorria CAVAL
LLERS i DO
ONZELLES
S ( 10 a 12
2 anys )
1er. premi
p
150 € - equivaleent a una Taablet
2on premi
p
100 € - val per ccomprar matterial didàcticc escolar
3er. premi
p
80 € - val per comprar material didàcticc escolar

ww
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8. Q
QÜESTION
NS GENERALS
-

-

Les perrsones pa
articipants es respon
nsabilitzen que no hhi hagi dre
ets a
tercers sobre l'obrra presenta
ada i són responsab
r
les de quaalsevol acc
ció de
reclama
ació per au
utoria.
Els parrticipants autoritzen a l’organ
nització pe
erquè puggui difondrre les
obres presentades
s al conc urs, fins i tot per mitjans
m
eleectrònics, i les
obres guanyadore
g
es per qua
alsevol mittjà que aqu
uest consiideri oportú per
la seva difusió i prromoció de
el concurs..
La pressentació d''un relat p
pressuposa
a l'accepta
ació ínteg
gra d'aque
estes
bases i dels drets
s i obligacio
ons que se
e'n deriven.
La deciisió del Ju
urat serà irrrevocable
e i inapelꞏlable.

Qualsevol consulta del participants
p
s sobre aquestes bas
ses, es pooden plante
ejar a
l’organització a través de
e l'adreça d
de correu electrònic
e
info@pinn
i
nae.cat.

Vilaffranca del Penedès, 23 de marrç de 2021

ORGANITZA
A:
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