
 

VOL AMB DESTINACIÓ A... 
                     CONCURS: EL DRAC VIATGER 

 
Iniciem un nou curs i un nou projecte per a l’Hora del Conte. Aquesta 
vegada agafarem un avió que ens portarà per diferents indrets del món 
amb l’objectiu de donar a conèixer  autors, i amb ells, diferents estils i 
diferents temàtiques de contes infantils. 
Així doncs, per a la Marató i també pel concurs amb les escoles tindrem                  
                                  un Drac Viatger. 
Us proposem que el conte d’aquest any s’ubiqui en un país i que hi hagi  
 

Un drac 
Un plat o ingredient de la seva gastronomia 

Un monument 
Una paraula en l’idioma que s’hi parla 

Un personatge famós 
Un mitjà de transport  

 
CATEGORIES 
5è de primària  
6è de primària 

 
REQUISITS  

• L’extensió màxima serà de dos fulls, amb lletra Times New Roman, cos 12 
i doble interlineat. 

• El conte ha de ser treballat en comú per la classe, per tant, hi haurà un 
conte per classe. 

• La decisió de les obres guanyadores  serà a càrrec del jurat que estarà 
format per les contacontes Mercè Rubí i Mon Mas, i per l’equip de la 
Biblioteca de Montornès.  

• Es valorarà, principalment, la qualitat i la creativitat dels contes. 
• El contes guanyadors seran explicats a la VII Marató de Contes. 

 
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 
22 de març de 2012 a les 20.30 h. S’han de lliurar a la Biblioteca de Montornès. 
 
Biblioteca de Montornès. C/ Can Parera, 34 
Tel. 93 568 65 30 
b.montornes@diba.cat 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h Dijous de 9.30 a 13 h Dissabtes de 10 a 13 h 
 
PREMIS 
Consistirà en un lot de llibres per a les escoles guanyadores. 
  
La decisió del jurat es donarà a conèixer dins de la VII Marató de Contes a la 
plaça Pau Picasso, el dia 23 d’abril a les 18:30 h 
La biblioteca farà arribar el premi a les escoles en els dies lectius posteriors a 
aquesta data. 


