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El claustre de la ZER Conca de Barberà convoca el III Concurs literari pels alumnes de les escoles 

Antoni Tous de Pira, Sagrat Cor de Solivella, Sant Roc de Rocafort de Queralt i Valldemur  de Barberà de 
la Conca. 
 

1. PARTICIPANTS:  
Educació infantil:  es participa com a grup-classe o cicle. 

      Els alumnes d’educació primària hi participaran individualment. 
Els treballs dels alumnes de primària es presentaran amb pseudònim. Cada participant haurà d’omplir 
una plica on s’especifiqui el seu nom i cognoms, el curs, l’escola, el pseudònim i el títol del conte i 
posar-ho dins d’un sobre comú per tot el grup-classe. Aquest sobre es presentarà al jurat juntament 
amb el recull de contes. 
 
2. GÈNERE LITERARI: 
Els alumnes hauran d’elaborar una narració, que haurà de ser redactada en llengua catalana. El tema 
és lliure. Els treballs hauran de ser originals, no es poden copiar, i s’hauran d’elaborar en hores de 
classe. 
      EI: s’elaborarà un conte per classe o cicle.  

CI: es farà a ordinador. L’extensió del conte serà com a mínim de 5 línies, en format de lletra 
Massallera (es recomana mida 14) i interlineat d’1’5.  
 CM: es farà a ordinador. L’extensió del conte serà, com a mínim de 10 línies, en format de lletra 
Arial 12 i interlineat d’1’5. i el títol majúscula amb Arial 16 i en negreta.  
 CS: es farà a ordinador. L’extensió del conte serà, com a mínim de 15 línies, en format de lletra 
Arial 12 i interlineat d’1’5. i el títol majúscula amb Arial 16 i en negreta. 
 
3. TERMINI: 
Els contes s’hauran de lliurar a cada tutor/a abans del dia 28 de març de 2014. 
Els contes i les pliques es faran arribar al jurat el dia 1 d’abril de 2014. 

 
4. PREMIS: 
El lliurament de premis ho farem dijous 10 d’abril, a la sala gran del cafè de Barberà de la Conca, 
durant la sortida escolar que realitzarem aquell dia, en acabar les obres de teatre. 
A educació primària, hi haurà un primer premi i un accèssit per a cada nivell.  
A educació infantil, hi haurà un premi per a cada classe. 
El jurat donarà un diploma personalitzat a tots els nens i nenes participants. 

       
5. CRITERIS DE VALORACIÓ: 
Es valorarà: 
Competència discursiva: 
- Adequació: què va passar, a qui li va passar, com li va passar, quan li va passar, on va passar. 
- La coherència: el text està ben organitzat (plantejament, nus i desenllaç). 
- Cohesió: les idees estan ben enllaçades ( s’utilitzen connectors). La puntuació és correcta. 
Correcció lingüística: 
- El lèxic emprat. 
- L’estructura de les frases. 
Contingut: 
- Claretat, originalitat, imaginació, creativitat... 
 
6. JURAT: 
Els treballs presentats seran valorats per un jurat, format per la cap d’estudis de la ZER, les direccions 
de cada escola i les coordinadores de cicle. 
El veredicte del jurat s’anunciarà a l’entrega de premis. 
 
7. PUBLICACIÓ: 
Els contes guanyadors es penjaran al bloc de la ZER. 


