
 

CONCURS DE NARRATIVA CURTA 

   

SANT JORDI 2019 
 
         
Ara que s’acosta Sant Jordi us convidem a participar en el Concurs de Narrativa Curta de SCIAS  

 

 1. Objectius del Concurs 

 - Fomentar la creativitat en l’expressió escrita en català.  

 - Reforçar les competències lingüístiques dels infants.  

 - Incentivar l’hàbit de la lectura. 

 - Fomentar el treball en valors i la reflexió sobre determinades temàtiques 

2. Participants  

Tots els concursants han de ser socis de SCIAS a data 22 d’abril de 2019. 

3. Tema 

El tema proposat per aquest Sant Jordi és 'El canvi climàtic' 
 

Escriu un text amb aquest tema com a protagonista i que inclogui les següents paraules: 
residus, soroll, consum, vegetació i menjar. 

 

4. Categories i característiques  

1. Els treballs han de ser originals i escrits íntegrament en català (se’n valorarà  la creativitat i la correcció 

lingüística).  

2. Els treballs s’han d’escriure en Word interlineat senzill, lletra Calibri 12. L’extensió serà entre 800 i 1000 
paraules. 

3. Totes les obres tindran TÍTOL, PSEUDÒNIM i EDAT del concursant, es tindrà en compte la seva edat a data 22 

d’abril. 

4. Els treballs es poden enviar al nostre e-mail info@participacio-scias.com, adjuntant el treball amb NOM, i els 

dos COGNOMS, ADREÇA i TELÈFONS . 

5. També es poden enviar per correu ordinari (no certificats) o personalment al nostre local al C/ València, 307-
313, baixos, 08009 Barcelona, i adjuntar un full dins un sobre separat del treball amb NOM, els dos 

COGNOMS, ADREÇA, TELÈFONS, i E-MAIL. 

6. La data màxima de lliurament  dels treballs serà el 16 d’abril a les 22h. 
7.  Aquest concurs va dirigit als socis de SCIAS d’11 a 18 anys. S’estableixen dos grups:  

     - Grup A d’11 a 14 anys 

     - Grup B de 15 a 18 anys  

5. Premis i Lliurament 

Hi hauran dos premis (1r i 2n) per cada tram d’edat, els primers premis reberan 4 xecs regal per el Teatre Nacional 

(TNC), que consta de 4 entrades + sopar. I els segons premis 4 xecs regal (TNC), que consta de 4 entrades. El seu 

lliurament tindrà lloc a l’Àrea de Participació el dimarts dia 23 d’abril, a les 19h.  

 

ACLARIMENTS 
• El fet de participar en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Els escrits que no compleixin 

aquestes condicions no seran admesos. El jurat, o en última instància, l’entitat convocant (SCIAS), 

resoldran qualsevol circumstància no prevista. 

• El jurat estarà format per persones qualificades i el seu veredicte serà irrevocable.  

• El dos primers premis, podran ser publicats a la revista Compartir, i se’n podrà fer ús en actes culturals de 

la institució, sense ànim de lucre.   

• Tots els treballs han de ser recollits el mateix dia del lliurament. No fer-ho significa renúncia del mateix. 

• Les bases del concurs també poden se consultades al nostra: www.scias.com.  

     Barcelona,  29 de març de 2019 

Montserrat Caballé i Domènech 
Vice-Presidenta SCIAS        


