PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL
DE CONTE I NARRACIÓ BREU EN CATALÀ ANY 2019

BASES DE LA 27ena CONVOCATÒRIA

1. OBJECTE
Els principal objecte d’aquest premi és estimular la lectura i escriptura en català, a la
vegada que afavorir els processos de creació literària entre els nois i noies d’Olesa.
Entre els objectius més concrets del premi destaquen també els següents: potenciar
l’interès entre els centres, els alumnes i les famílies per l’escriptura i la lectura, planejar
l’activitat com una oportunitat de participació simultània dels diferents centres educatius
amb la conseqüent interacció, donar valor davant de la societat a l’escriptura i lectura
coincidint amb la diada de Sant Jordi, convertir l’acte de lliurament dels premis en una
activitat festiva i lúdica per donar més rellevància a la diada de Sant Jordi.

2. PARTICIPANTS
Poden prendre-hi part tots els nois i noies que estudiïn a Olesa de Montserrat i que
estiguin inclosos en els grups d'edats següents:
GRUP A: CI de primària (de 6 a 8 anys)
GRUP B: CM de primària (de 8 a 10 anys)
GRUP C: CS de primària (de 10 a 12 anys)
GRUP D: 1r cicle d’ ESO (de 12 a 14 anys)
GRUP E: 2n cicle d’ ESO (de 14 a 16 anys)

3. OBRES CONCURSANTS
Cada concursant pot presentar un únic conte o narració breu.
Ha de ser inèdit i escrit en català. Es valorarà l’originalitat i la correcció lingüística en
funció de l’edat.
El tema és lliure.
4. CARACTERÍSTIQUES
Els contes han de tenir les extensions màximes següents:

GRUP A: fins a dos folis obligatòriament escrits a mà.
GRUP B: fins a dos folis escrits a mà o mecanografiats.
GRUP C: fins a dos folis mecanografiats.
GRUPS D i E: fins a tres folis mecanografiats.

Els originals dels grups C, D i E s’han de presentar amb lletra Arial mida 12,
amb separació entre paràgrafs de doble espai, en DIN A4 i per una sola cara.
5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Cada escola, després de fer-ne una selecció, pot presentar un únic treball per aula en tots
els grups d'edat.
Cada treball es presentarà de la següent manera:
Conte original + sobre petit anònim grapat i tancat
A la part exterior del sobre petit anònim s’hi ha de fer constar: (veure model)
• el títol del conte
• grup
Dins el sobre petit anònim hi haurà un escrit a on es farà constar les dades següents:
(Veure model)
• el títol del conte.
• Grup
• Nom i els 2 cognoms de l’alumne/a (es farà servir per fer el diploma i per tant ha
d’estar ben escrit)
• Escola
• Curs
• Edat
Cada escola agruparà tots els contes en un únic sobre gran tancat amb el nom de
l’escola a la part exterior del sobre.
Per cada conte que es presenti també s’ha d’emplenar l’annex: full d’autorització pel
tractament de dades personals i difusió d’imatges degudament emplenat i signat pel
pare/mare/tutor/a. Tots els fulls de consentiment han d’anar agrupats dins d’un altre
sobre tancat a on només hi consti el nom de l’escola.
Els 2 sobres que contenen els contes originals i els annex (full d’autorització) s’han de
lliurar al registre de l’ajuntament acompanyats d’una instància a on s’hi faci constar que
són els contes de sant Jordi i el nombre total de contes que es presenten.
El termini de lliurament dels treballs començarà a l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOP i finalitzarà divendres 22 de març de 2019.
6. DOTACIÓ

El Premi St. Jordi consistirà en l’atorgament d’un 1r i un 2n premi per a cada categoria (5
grups d’edat) i també per les escoles participants i un obsequi per a tots els finalistes.
Els regals als premiats i a les escoles consistiran en uns xecs regal bescanviables per llibres
a les llibreries d’Olesa.
Per aquesta edició aquests premis s’estableixen amb les dotacions següents:
1r. Premi: 65,00 €, categories, A), B), C), D) i E).
2n Premi: 40,00 €, categories, A), B), C), D) i E).
Escoles participants: 100,00 €
7. JURAT
Es constituirà un jurat per deliberar i donar el veredicte sobre els treballs guanyadors.
La Regidoria d’Ensenyament es reserva l’opció de constituir dos jurats, un per a primària i
l’altre per a secundària, si el nombre de treballs presentats ho fa necessari.
S'atorgarà un 1r i un 2n premi per cada categoria (grup d'edats). La decisió del jurat serà
inapel·lable.
El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi si ho creu convenient.

8. ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament dels premis es farà en un acte públic el dia de sant Jordi, el dimarts 23
d’abril de 2019.

8. ACLARIMENTS
El fet de concursar implica la total acceptació d'aquestes bases.
Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses.
La Regidoria d’Ensenyament i el Servei de Català resoldran qualsevol circumstància no
prevista en aquestes bases.
Els contes finalistes es guardaran a l’arxiu municipal.
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat es reserva el dret de publicar un recull de les obres
guanyadores.

Pilar Puimedon i Monclús,
Alcaldessa i regidora d’Ensenyament
Olesa de Montserrat, març 2019

MODEL SOBRE PETIT ANÒNIM:
Exterior

TITOL CONTE: _______________________________

GRUP: ___

Interior
TITOL CONTE: __________________________________
GRUP: _____

NOM I COGNOMS _________________________________
________________________________________________
ESCOLA: _______________________________________
CURS: ___________

EDAT: __________

AUTORITZACIÓ

Sr./Sra.…………………………………………………amb DNI …………………….. actuant
en nom i representació del menor………………………………………...............................
ATORGO EL CONSENTIMENT EXPRÉS a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
per recollir i tractar les dades de caràcter personal del menor, incorporar-les al fitxers de
titularitat municipal corresponent amb la finalitat de gestionar el Premi Sant Jordi infantil
i Juvenil de conte i narració breu en català any 2019.
ATORGO EL CONSENTIMENT EXPRÉS a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
per difondre fotografies o vídeos corresponents a les activitats educatives que organitza
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat en les quals hi participen els alumnes de les escoles,
on pugui aparèixer el menor..............................................................................................
Les dades personals que consentiu tractar mitjançant la present autorització, seran
sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. Qualsevol altre tractament no previst requerirà el
vostre consentiment inequívoc.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat
així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes establerts per la
legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o per
Internet
a
través
de
la
Seu
electrònica
de
l'Ajuntament
(https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm).
Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades a:
https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/politica-de-proteccio-de-dadespersonals.htm

Olesa de Montserrat, ………..de…………………….de……...
El pare, mare o tutor

