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4. Hi haurà primer i segon premi per

categoria . Els premis consistiran en

material didàctic, de dibuix o cultural a

les categories a i b. A la categoria c el

premi consistirà en 250 euros per al

primer premi, 125 euros per al segon. 

 

5. Es firmarà amb pseudònim o lema.

 

6. Al principi o a la coberta de la narració

hi figuraran aquestes dades:

 

a) Concurs de Conte Curt Sant Bartomeu

2021.

b) El títol de l’obra.

c) El pseudònim o lema. 

7. Dins un sobre petit tancat i adherit a

l’obra literària, s’hi inclouran les següents

dades:

a) Concurs de Conte Curt Infantil i Juvenil

Sant Bartomeu 2021

b) El títol de l’obra.

c) El pseudònim o lema.

d) Nom de l’autor o autora.

e) Adreça.

f) DNI, si en disposa.

g) Edat.

h) Curs escolar.

i) Telèfon.

j) correu electrònic.

 

Bases

La revista Bona Pau amb el

patrocini de l’Ajuntament

de Montuïri i l’Associació

Bona Pau convoquen el

XXVI Concurs de Conte

Curt Infantil i Juvenil Sant

Bartomeu 2021. 

 

 

1. El concurs es dividirà en tres categories:

 

a) Nins i nines de 10, 11 i 12 anys

escolaritzats al CEIP Joan Mas i Verd o

empadronats a Montuïri.

b) Alumnat  de primer i segon d’ESO

matriculats a l’IES Porreres o empadronats

a Montuïri, Porreres o Vilafranca .

c) Alumnat  de tercer i quart d’ESO i de

primer o segon de Batxiller empadronats a

Montuïri, Porreres o Vilafranca. 

2. La temàtica serà lliure.

3. L’extensió del conte oscil·larà entre 1 i

10 fulls. Les pàgines han d’anar

numerades.

8. L’obra i el sobre petit s’entregaran dins

un sobre més gros tancat on s’indicaran

aquestes dades:

 a) Concurs de Conte Curt Infantil i Juvenil

Sant Bartomeu 2021

b) El títol de l’obra 

c) El pseudònim o lema 

d) Categoria a la qual es presenta: a), b)

o c).

9. La data límit per lliurar els originals és el

15 de juliol de 2021. Aquestes s’enviaran o

lliuraran a les oficines de l’Ajuntament de

Montuïri.


