
 

BASES DEL CONCURS DE CONTES 
 

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Favara convoca el  CONCURS DE CONTES, 
d’acord a les següents BASES: 
 
1. PARTICIPANTS. Alumnat de 1r i 2n de Primària (modalitat A), alumnat de 3r i 4t de 
primària (modalitat B) i alumnat de 5é i 6é de Primària (modalitat C) empadronat al 
poble de Favara.  
 
2. MODALITAT i TEMA. El concurs serà de creació literària i el treball podrà anar 
acompanyat d’il·lustracions que també seran valorades. El tema per al Concurs de Contes 
serà: Les emocions. Les emocions són la nostra manera particular de relacionar-nos 
amb el món. Reaccionem al que passa al nostre voltant, sentint alguna cosa i 
responem segons això. Moltes vegades aquesta resposta és tan ràpida que deixem que 
les emocions ens controlen, no tenim temps de parar-nos a pensar. 
Escriviu una història al voltant de les sis emocions bàsiques: alegria, tristesa, ràbia, por, 
fàstic i sorpresa. Podeu escriure sobre totes o només sobre alguna d'elles.  
 
3. PROCEDIMENT. L’escrit, obligatòriament, ha de començar amb una de les frases 
d’inici proposades(*). L’extensió màxima dels treballs serà de 2 a 3 folis per a l’alumnat 
de la modalitat A, de 3 a 4 folis per als de la modalitat B i de 5 a 6 folis per a la 
modalitat C, escrits per una sola cara, amb format de lletra Times New Roman o Arial, 
mida 12, interlineat 1 i 1/2.També s’acceptaran contes manuscrits. Cada xiquet/a 
participant lliurarà un màxim de 4 contes. La llengua en què s’ha d’escriure és en 
valencià. 
 
4. PRESENTACIÓ. Els contes seran originals i inèdits i es presentaran a l’Ajuntament de 
Favara, Àrea de Cultura, amb la indicació PER AL “CONCURS DE CONTES” 
 
5. IDENTIFICACIÓ. S’hauran de presentar amb sistema de plica: un sobre, a l’exterior 
del qual s’escriurà un lema i a l’interior portarà el conte i un altre sobre. Este segon 
sobre, que deurà estar tancat, portarà a l’exterior el mateix lema i a l’interior una nota 
on estiga escrit nom i cognoms de l’autor/a, edat, adreça, telèfon, centre escolar i curs 
en què està matriculat.  
 
6. DATA DE PRESENTACIÓ. Fins al 18 de juny de 2020. 
 
7. JURAT. Estarà format pers membres següents:  Regidora delegada d’Educació de 
l’Ajuntament de Favara, La Directora de l’Escola Infantil Municipal de Favara, la 
Monitora de la Ludoteca familiar de Favara i un/una  membre de lliure designació del 
claustre del CEIP Fèlix Olmos de Favara. 
 
 8. DECISIÓ DEL JURAT. Serà inapel·lable, es podrà declarar desert algun premi si el 
jurat així ho estima oportú. La decisió del jurat es farà pública al Tauler d’Anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Favara. 
 



 

9. CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA SELECCIÓ. Originalitat. Riquesa i varietat de 
vocabulari. Argumentació. Creativitat. 
 
10. PREMIS. Per cada modalitat: Un 1r premi de 200 € i diploma, un 2n premi de 150 € 
i diploma i un tercer premi de 100€ i diploma .(El valor dels premis es lliurarà en lots de 
llibres, material electrònic o material escolar).Els premis no podran ser acumulatius ni 
divisibles i cal que s'adquirisquen abans del 30 de novembre de 2020. 

11. LLIURAMENT DE PREMIS. Es comunicarà tots els xiquets i les xiquetes participants 
15 dies abans .Serà necessària la presència dels guanyadors/es sempre acompanyats 
de pare,mare o tutor/a legal. La no-assistència suposarà la renúncia als premis. 

12. PUBLICACIÓ.  L’Ajuntament de Favara es reserva l’opció de publicar els treballs premiats. 

 NOTES. La devolució dels contes no premiats, podrà sol·licitar-se en el termini màxim 
d’un mes, a partir de la data en què es faça pública la decisió del jurat. Transcorregut 
aquest temps, els que no s'hagen retirat, es destruiran. El fet de participar en el 
concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i faculta el jurat per a la 
interpretació i resolució dels casos no previstos en les bases. 

 

(*)FRASES D’INICI PROPOSADES 

● Em vaig despertar d’un somni, en què jo era un/a gran 
científic/a... 

● No em podia ni creure el que estava escoltant... 

● Aquell dia va ser l’inici de tot... 

● Quan la meua mare em va dir... 

● Quan vaig saber que ja no tornaria a l’escola... 

● Mai de la vida m’haguera imaginat... 

● Quan vaig veure allò em vaig posar a tremolar... 

● En veure eixa imatge, em va recórrer tot el cos... 

● Vaig tancar els ulls per evitar veure... 

● La meua iaia ja em deia... 


