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XVIII CERTAMEN LITERARI ESCOLAR 

BASES 

 
L’Àrea de Normalització Lingüística convoca el XVIII Certamen Literari 

Escolar amb la finalitat d’animar els infants i joves del municipi a la lectura i a 
l’escriptura i d’acostar-los al plaer literari amb l’estímul i la col·laboració del 
professorat dels centres educatius del municipi. 

 
1. Podrà participar-hi l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è d’educació primària i el 

d’ESO del municipi. Es constituiran quatre categories: 
 
- Categoria A: 3r i 4t de primària. 
- Categoria B: 5è i 6è de primària. 
- Categoria C: 1r i 2n d’ESO. 
- Categoria D: 3r i 4t d’ESO. 

 
2. Les obres que hi concursin hauran de ser relats originals, inèdits i escrits 

en llengua catalana. 
 

3. La seva extensió haurà de ser tal i com es detalla a continuació: 
 

- Categoria A (3r i 4t de primària): màxim 1 full. 
- Categoria B (5è i 6è de  primària): màxim 2 fulls. 
- Categoria C (1r i 2n d’ESO): màxim 3 fulls. 
- Categoria D (3r i 4t d’ESO): màxim 4 fulls. 

 
4. A cada treball hi figurarà el títol del relat, l’edat, el curs escolar, la categoria 

i el centre educatiu on està matriculat, i s’haurà de lliurar sota 
pseudònim per tal de mantenir l’anonimat de l’alumnat finalista. La direcció 
o el departament de català de cada centre guardarà una còpia dels relats 
finalistes i el nom i llinatges dels seus autors. 
 

5. Cada centre educatiu elegirà entre tres i cinc relats per categoria de 
l’alumnat del seu mateix centre. Els relats finalistes hauran de ser 
tramesos al Servei Lingüístic de l’Ajuntament per correu electrònic en 
format Word a l’adreça serveiling@ajpollenca.net per tal que en triï el relat 
guanyador i el primer finalista de cada categoria. El termini per lliurar els 
originals acaba dia 3 de març de 2023. 

 
6. El premi consistirà en la publicació dels relats guanyadors i un tiquet regal 

de 60€ per a l’alumnat guanyador i d’un tiquet regal de 40€ per a l’alumnat 
primer finalista. En aquesta publicació també hi constarà el nom de tots els 
finalistes i el del professorat que hi ha participat.  
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7. Dins la primera quinzena d’abril el Servei Lingüístic comunicarà els 

guanyadors i primers finalistes de cada categoria a la direcció o 
departament de català de cada centre escolar, els quals facilitaran el nom i 
llinatges dels autors. 

 
8. El lliurament dels premis als guanyadors es farà divendres dia 21 

d’abril a les 12.00 hores, a Can Llobera. 
 

 
9. La participació en aquest certamen implica la plena acceptació de les 

presents bases. 
 
 
 Per a qualsevol informació us podeu adreçar al Servei Lingüístic de l’Ajuntament, tel. 
971530108, ext. (1)117 (Teresa Cànaves) o a l’a/e  serveiling@ajpollenca.net 

 
 
 
 
 

 


