
BASES DEL 12è PREMI LITERARI DE NARRATIVA INFANTIL DE 
SANT CUGAT 
 
1. L’Ajuntament de Sant Cugat i les llibreries de la ciutat:Alexandria, 
el Celler de Llibres, Paideia i el Pati de Llibres, et proposen participar 
en el 12è Premi de Narrativa Infantil. 
 
PARTICIPANTS 
2. Podeu participar tots els nens i nenes de 3r a 6è de primària que 
visqueu a Sant Cugat. S’estableixen 4 categories d’acord amb el 
nivell de primària que curseu: 
 

1. Tercer 
2. Quart 
3. Cinquè 
4. Sisè 

 
 
PREMIS 
3. Per a cada categoria, hi ha un 1r premi, una menció especial i 5 
finalistes. Els premis són els següents: 
 

� 1r premi: un diploma, un llibre, la publicació del    
conte       en paper  i a la web de l’Ajuntament. 
També participareu en un taller d’escriptura 
creativa.  

 
� Menció especial de cada categoria: un diploma, un 

llibre, la publicació del conte en paper, i a la web de 
l’Ajuntament. També participareu en un taller 
d’escriptura creativa.  

 
� Cinc finalistes de cada categoria: un diploma, un 

llibre i la participació en el taller d’escriptura 
creativa.  

 
 
PUBLICACIÓ DE LES OBRES GUANYADORES 

4. Els treballs guanyadors i les mencions especials es publicaran 
amb il·lustracions fetes per l’alumnat de l’Escola Municipal 
d’Arts Plàstiques i Disseny de Sant Cugat. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

COM HAS DE PRESENTAR ELS TREBALLS 
5. Les obres han de ser: 

• En prosa, de tema lliure i en català. 
• Mecanografiades (no escrites a mà) a doble espai i amb 

lletra Arial de cos 12. 
• S’han de lliurar en full Din-A4 i per una sola cara. 
• Si vols fer un dibuix o incloure una foto, només ho pots 

fer a la portada. 
• N’has de presentar 1 exemplar. 
• Al final de la narració, has d’escriure el teu curs i un 

pseudònim. 
• Al darrere de l’última pàgina, has d’escriure les teves 

dades: nom i cognoms, adreça, telèfon, escola, curs i 
adreça electrònica (si en tens). 

• Extensió per a 3r i 4t curs: de 1 a 3 fulls. 
• Extensió per a 5è i 6è curs: de 2 a 5 fulls. 
• Pares i mares us demanem que animeu a participar,   

però sense intervenir en la lliure expressió dels vostres 
fills i filles en les seus treballs. 

 
El jurat no valorarà les obres que no s’ajustin a aquests requisits 
 
ON I FINS QUAN POTS PRESENTAR ELS TREBALLS 

6. Tens temps fins el 6 de març de 2017 per lliurar-lo. L’has 
d’enviar dins d’un sobre a l’adreça següent: 

 
12è PREMI DE NARRATIVA INFANTIL  
       DE SANT CUGAT 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT – SERVEI D’EDUCACIÓ 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès 

 
JURAT 

7. El jurat està format per: tres persones del Servei de 
Biblioteques de Sant Cugat, una persona del Servei de Cultura, 
dos persones representants de les llibreries i dues mestres de 
primària. 

 
8. El veredicte del jurat és inapel·lable. El jurat pot desqualificar 

treballs que no s’ajustin al temari o escrits amb un llenguatge 
que no s’adeqüi a l’edat dels infants. Alguns dels premis es 
poden declarar deserts. 

 
 
 



 
 
 
 
LLIURAMENT DELS PREMIS 
 

9. Els premis es lliuraran el dimarts 6 de Juny de 2017, a les 
19:00h al pati de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. 
 
10. Uns dies abans del lliurament del premi, avisarem del 
veredicte del jurat a la direcció de les escoles amb nens i nenes 
guanyadors . 
 
11. La participació en aquest premi suposa l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases. 
 


