PREMIS
1r. Premi Narració Infantil 1, Narració Infantil 2 i Narració
Infantil 3: quatre entrades (per a dos nens/es i dos adults) al
Cim d’Àligues + un lot cultural + quatre entrades pel teatre
familiar del Centre Cívic La Fonteta + quatre entrades pel teatre Circ Cric

10è Certamen de Narració

Breu

“Hi havia una vegada”

1r. Premi Narració Juvenil 1 i Narració Juvenil 2: un lot cultural + val regal de la botiga FNAC per valor de 50 euros
1r. Premi Narració Adults: 100 euros en metàl·lic
2n i 3r. Premi Narració Infantil 1: un lot cultural
2n i 3r. Premi Narració Infantil 2: un lot cultural
2n i 3r. Premi Narració Infantil 3: un lot cultural
2n i 3r. Premi Narració Juvenil 1 i Narració Juvenil 2: un lot
cultural

Dibuix realitzat per Rosa Ferreres

2n i 3r. Premi Narració Adults: un lot cultural
L’acte de lliurament dels premis es farà al Centre Cívic La Fonteta,
el divendres 21 d’abril a les 18:00h , dins els actes de celebració de
Sant Jordi.
Tota la informació sobre el concurs i las bases les trobareu a la web
de l’Ajuntament (www.santfeliucodines.cat), a la web d’Ona Codinenca (www.onacodinenca.cat) i a la Biblioteca Virtual
(bibliotecavirtual.diba.cat). Per a qualsevol dubte podeu escriure a
b.st.feliuc.jpa@diba.cat

BASES CONCURS

En aquest certamen hi ha

SIS CATEGORIES:

Narració Infantil 1: de 1r a 2n de primària. Autoria individual
Narració Infantil 2: de 3r a 4t de primària. Autoria individual
Narració infantil 3: de 5è a 6è de primària. Autoria individual

El tema, l’argument i l’estructura, poden ser lliurement escollits per
cada participant. Els treballs han de ser originals i inèdits i han de
complir les característiques designades a les bases. Està prohibida la
seva publicació i/o divulgació en qualsevol mitjà o xarxa social, fins
que no estigui publicat per l'organització del concurs.

Narració Juvenil 1: de 13 a 15 anys. Autoria individual
Narració Juvenil 2: de 16 a 17 anys. Autoria individual
Narració Adults. A partir de 18 anys. Autoria individual
Els treballs han de ser escrits en català, a ordinador, per una sola cara,
grapats i amb el títol i la categoria a cadascuna de les còpies. En el cas
de les categories Narració infantil 1, 2 i 3 poden ser presentats escrits a
mà. No s’acceptaran còpies signades.
Extensió màxima:

Tots els treballs s’han de presentar per quadruplicat (original i tres
còpies) en un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el
títol de l’obra i la categoria. Cal presentar a l’interior del sobre, el
full d’inscripció on hi constaran les dades personals.
En cas de resultar guanyador, s’haurà de presentar una còpia digital a
la biblioteca.
Els fulls d’inscripció i els sobres es podran recollir a: l’Ajuntament, la
Biblioteca, el Centre Cívic i les secretaries de les escoles.

Narració Infantil 1, 2 i 3: dues pàgines màxim (en cas de ser escrit
a mà l’extensió pot augmentar a tres pàgines)
Narració Juvenil i Adult: 3 pàgines màxim
La tipografia dels relats escrits ha de complir les següents característiques:
Tipus de lletra: Arial Normal, mida 11 o 12
Marges: tots a 2cm
Interlineat paràgraf: 1,5 línies
Hi haurà 3 relats premiats en les categories de Narració Infantil, Juvenil
i Adult. Tots els relats presentats són susceptibles de ser dramatitzats i
emesos als programes d’Ona Codinenca.

Els contes s’han de presentar a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar, a
partir del 27 de febrer i fins al 28 de març. No s’acceptaran treballs
fora de termini.
El Jurat estarà format per persones del món educatiu i cultural.
Qualsevol imprevist, el resoldran les entitats organitzadores. El fet
de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases i complir els
requisits esmentats. L’organització es reserva el dret de modificar els
premis per altres del mateix valor.
Convoca el certamen: l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, la
Biblioteca Joan Petit i Aguilar i Ona Codinenca.

