XXVIII PREMIS LITERARIS JUVENILS I INFANTILS JOAN TRIADÚ ABRIL 2019

BASES
1. PARTICIPANTS:
Els nois, noies i joves, escolaritzats al Ripollès, matriculats en algun dels cursos escolars ressenyats
a continuació, o bé de l’edat corresponent.
Categories en què es pot concursar:
TAGA: 3r i 4t d’Educació Primària
BALANDRAU: 5è i 6è d’Educació Primària
BASTIMENTS: 1r i 2n d’ESO
PUIGMAL: 3r i 4t d’ESO, Batxillerat

2. OBRES:
Modalitats en què es pot participar:

Poesia

Narració lliure.
Els treballs tindran una extensió màxima de 4.000 paraules, que equivaldria a unes 5 pàgines
aproximadament.
Enguany proposem que la temàtica sigui lliure ja que s’ha detectat que incentiva la creativitat de
dels participants. De totes maneres, però, es donarà un petit incentiu de valoració a les obres que
estiguin relacionades amb el Ripollès (referència a personatges reconeguts de la comarca, indrets,
tradicions...).

3. FORMAT:


Es pot presentar una obra per modalitat (poesia i prosa) i participant , i pot optar-se a més
d’un premi. Cada obra ha de ser d’un sol autor/a.



Les obres s’hauran de presentar en format digital (Word o PDF) i s’hauran d’enviar a
l’adreça de correu electrònic: joantriadu@ripolles.cat. En cas de no tenir ordinador, es
podrà utilitzar el suport electrònic de l’Oficina Jove del Ripollès amb cita prèvia:
972700717



Els treballs han de ser redactats en català. En el document de l’obra només s’hi haurà
d’incloure el pseudònim. En el cos del correu electrònic caldria especificar-hi el
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pseudònim i totes les dades de contacte.
Nom i cognoms,
Centre educatiu
Curs escolar


El format recomanat del document: Cos de la lletra Arial 12 i interlineat 1,5 per a totes les
categories.

4. SELECCIÓ D’OBRES:



De la totalitat de treballs elaborats, cada centre docent farà una primera selecció i només
escollirà tres treballs per categoria i modalitat establerts en aquestes bases.
Com a novetat de la passada edició, s’ofereix la possibilitat de que els alumnes, si cal amb
el suport de les seves famílies, presentin les obres de forma individual i lliurement en el
format establert en el punt anterior.

5. TERMINIS DE LLIURAMENT:
Com a màxim fins al dia 28 de febrer de 2019.
6. JURAT:
El jurat estarà composat per un màxim de 8 persones vinculades al món de l’ensenyament i la
cultura. Aquest tindrà potestat per decidir sobre aquelles qüestions que puguin presentar-se
durant el desenvolupament dels premis i que no es reflecteixin en aquestes bases.
Hi haurà dues persones de jurat per a cascuna de les categories.

7. PREMIS:
En totes les categories, Taga, Balandrau, Bastiments i Puigmal, hi haurà tres premis de Prosa i tres
de Poesia (1r, 2n i 3r) que consistiran en lots de llibres. Tots els premiats rebran un llibre
recopilatori de les obres guanyadores i un diploma.
Els premis i diplomes seran lliurats als guanyadors en un acte que se celebrarà el dia 24 d’abril de
2019, a les 18h, a l’Església de Sant Pere de Ripoll.
Organització: Àrea de Cultura i Joventut i àrea de Presidència i Comunicació del Consell Comarcal
del Ripollès.
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