
VI CONCURS DE MICROCONTES I DIBUIXOS INFANTILS I JUVENILS 
 

L’ Associació Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) amb el suport de l’Ajuntament de Montornès del Vallès convoca per 

sisena vegada aquest concurs, amb l’ànim de promoure la sensibilitat per l’art d’escriure i el gust per les lletres entre la  població 

infantil i juvenil del municipi. 

 

BASES: 

Destinataris/es 

 Infants i adolescents usuaris dels serveis municipals de Montornès del Vallès. Fem els deures, Espai Infantil La Peixera, Espai 

Jove Satèl·lit, AFA Marinada, FEM REIR i grups de Lectoescriptura. 

 

Característiques de l’obra 

 El microconte no pot sobrepassar un full a ordinador; (35 línies) la lletra ha de ser Arial mida 12, d’interlineat d’1,5 línies; la 

presentació de pàgina, normal (marges superior i inferior 2,5 cm, esquerre i dret 3 cm). Important: no es tindran en 

compte els treballs que sobrepassin aquest límit ni tampoc els manuscrits. 

 Només es pot presentar un treball per participant. 

 Estructura i temàtica de l’obra. La temàtica d’enguany és “Artistes”: s’haurà d’elaborar un conte amb l’estructura 

característica d’aquesta tipologia textual i amb l’argument que giri al voltant de l’art (qualsevol tipus d’art) 

 

 Els microcontes han de ser escrits en llengua catalana. 

 La categoria de P3 a P5 només faran un dibuix 

 L’extensió aproximada és de 3 a 5 línies per la categoria de 1er a 2on i han d’anar acompanyats d’un dibuix. 

 Un mínim de 8 línies per la categoria de 3er a 5è 

 Un mínim de 12 línies per la categoria de 6è a 2n d’ESO. 

 Un mínim de 15 línies per la categoria de 3er d’ESO a 2n Batxillerat. 

 

Categories  

1a categoria - Cursos P-3 a P-5   

2a categoria -  1er-2on de Primària  

3a categoria -  3er-5è primària  

4a categoria - 6è-2n d’ESO 

 5a categoria – 3r d’ESO-2n Batxillerat 

 

Presentació de l’obra 

 Els microcontes s’han de presentar en mà al Casal de Cultura, a La Peixera i al Satèl·lit i s’ha d’adjuntar la butlleta d’inscripció 

inclosa en aquest full. No es poden presentar contes sense butlleta d’inscripció. 

 El termini de lliurament de treballs és fins 18/05/17. 

 

Lliurament de premis 

 Les obres no premiades podran ser recollides al Centre Juvenil Satèl·lit. 

.    El lliurament dels premis es farà el proper 08/06/17 a l’Espai Cultural Montbarri de Montornès del Vallès. 

 Es lliurarà un premi per categoria. 

 El jurat està format per representants municipals, dels serveis educatius del municipi i de l’Associació REIR. 

Per la participació en aquest concurs es indispensable l’acceptació de les bases i dels requisits de la butlleta d’inscripció. 

 

 

 

 

Nom______________________Cognoms_________________________DNI/NIE____________ Com a mare/pare/tutor legal 

de_______________________________________ Autoritzo al meu fill/a o tutorat, a participar del VI Concurs de microcontes 

organitzat per l’associació REIR amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

Així mateix autoritzo a: 

       La difusió de l’obra pels mitjans de comunicació, sempre que es reflecteixi l’autoria de la mateixa. 

       A l’associació REIR a tenir els drets de propietat intel·lectual de l’obra, en el cas de resultar guanyadora.  

Montornès, a ......... de ......................... del 2017. 

Signatura, 


