
 El concurs està obert a tots el nins i nines, mares, pares, exalumnes, familiars i mestres del 
Col·legi Verge de Monti-sion en les següents categories:  
 
ALUMNES: 
-EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Inventar un conte treballant en grups cooperatius, a partir 
del contingut d'una capsa amb objectes i materials sorpresa. 
 
 
ADULTS: 
Individual: Totes les mares, pares, padrins, padrines o altres familiars i mestres del centre.  
 El tema serà lliure, l’extensió màxima dels relats serà de 4 fulls mida A-4. Es presentaran per 
duplicat, escrits amb l’ordinador a doble espai, per una sola cara i en lletra Times New 
Roman 12.  
Només s’admetrà una obra per autor, que haurà de ser original, inèdita i no premiada a cap 
altre certamen.   
La presentació es farà en dos sobres tancats: un contindrà l’obra amb un pseudònim escrit a la 
capçalera dels fulls. I l’altra les dades personals de cada autor: nom i llinatges, edat, adreça, 
telèfon, DNI, e-mail i el pseudònim. 
A l’exterior de tots dos sobres constarà la inscripció: “XI CONCURS DE NARRATIVA- 
PRIMAVERA 2019” i a baix, el pseudònim identificador i l’edat de l’autor. Cap original no podrà 
anar signat amb el nom de l’autor. 
 
PREMIS ADULTS I TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
 Es dotarà d’un primer premi. El jurat estarà format per la direcció i professors del centre, i per 
membres de l’ AMPA, sempre i quan no s’hagin presentat al concurs. L’ AMPA es reserva el 
dret de publicació de totes les obres, premiades o no, així com donar-les a conèixer a través de 
la revista “Veu de l’Escola”, la web del centre o d’altres publicacions. El fet de presentar-se al 
concurs suposa l’expressa conformitat dels autors amb aquestes bases. 
Les obres es presentaran a l’Escola Verge de Monti-sion en l’horari següent: de dilluns a 
divendres de 9 a 12 h i dilluns i  dimecres de 14.30 a 16.30h. La data màxima d’entrega de les 
produccions dels adults serà dimarts, dia 14 de maig. 
  
Els premis s’entregaran a l'Olimpíada-Paella que es farà dia 19 de maig al Parc de n'Hereveta. 

BASES PER A PARTICIPAR EN EL XIè 
CONCURS DE NARRATIVA - PRIMAVERA 2019 
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