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C O N D I C I O N S  G E N E R A L S
L’Ajuntament d’Elx, a través de l’Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, adscrita a la 
Regidoria d’Educació, Cultura i Promoció Lingüística, per tal de promoure la cultura i l’ús del 
valencià entre la població escolar, convoca per al proper mes de maig el XXVII Certamen Escolar 
de Narrativa Curta en Valencià “Ajuntament d’Elx”, segons les següents bases generals:

Les obres aspirants a aquest certamen hauran de 
ser escrites en valencià.

Els originals hauran de ser individuals i presentats 
per duplicat i s’hi farà constar el nom, l’adreça de 
l’autor, el telèfon, el cicle escolar i el centre educatiu 
on cursa els estudis.

Hi podran concórrer tots els escolars que ho 
desitgen, des de 2n Cicle de Primària fins a 2n 
Cicle d’ESO, amb obres inèdites de prosa narrativa 
curta: contes, novel·les, memòries, etc., atenent 
les següents seccions que s’hi estableixen:

- Secció A: escolars de 2n Cicle de Primària.
- Secció B: escolars de 3r Cicle de Primària.
- Secció C: escolars de 1r Cicle d’ESO.
- Secció D: escolars de 2n Cicle d’ESO.
- Secció E: escolars de PT.

Les obres que es presenten a les seccions B, C i 
D hauran de tenir una extensió mínima de 2 fulls, 
mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

Es concediran els següents premis per a cadascuna 
de les seccions A, B, C i D, amb les següents 
dotacions:

- 1r premi: un Portàtil.
- 2n premi: una tauleta tàctil amb teclat incorporat.
- 3r premi: un MP4.

*Es concedirà un premi a la secció E, amb la 
següent dotació:

- Una tauleta tàctil amb teclat incorporat

Les obres guardonades seran publicades a través 
de la pàgina web d’                      (Oficina de Promoció
i Ús del Valencià) de la Regidoria d’Educació, 
Cultura i Promoció Lingüística de l’Ajuntament d’Elx.

Es concediran, a més, tres premis extraordinaris 
als tres centres escolars amb més representació 
d’originals presentats al certamen, segons les 
següents dotacions:

-  600€, al centre escolar que hi presente més 
originals, a canviar per material bibliogràfic en 
valencià.

-  400€, al segon centre escolar que hi presente 
més originals, a canviar per material bibliogràfic 
en valencià.

-  200€, al tercer centre escolar que hi presente 
més originals, a canviar per material bibliogràfic 
en valencià.

Les obres aspirants hauran de ser presentades a         
                       (Oficina de Promoció i Ús del Valencià). 
C/ Bufart, 1 (Regidoria d’Educació) - 03203 Elx, 
fins al 17 d’abril de 2019.

L’organització, una vegada tancat el termini de 
recepció d’obres, farà pública la composició del 
jurat, el qual deliberarà sobre les obres presentades. 
El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 8 de 
maig de 2019, dimecres, a les 18.00 hores, al Gran 
Teatre d’Elx, C/ Kursaal, s/n, 03203 Elx.

Els originals presentats i no premiats podran ser 
retirats pels autors o per persones autoritzades 
per aquests en el termini de dos mesos a partir 
del lliurament oficial dels premis. Una vegada 
transcorregut aquest termini les obres passaran a 
disposició d’aquest ajuntament.

Els concursants, pel fet de ser-ho, accepten 
íntegrament el contingut d’aquestes bases 
generals. 
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