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        BASES 

    IV PREMI DE CONTES DE LA PANERA  2009-2010    
    
 
 
Qui pot participar?Qui pot participar?Qui pot participar?Qui pot participar?    
Tots els alumnes d’edats compreses entre els 6 i 18 anys6 i 18 anys6 i 18 anys6 i 18 anys que visitin l’exposició TERRITORI 
LLEIDA i que s’inventin un conte o un relat breu. 
 
Quin tema ha de tractar el Quin tema ha de tractar el Quin tema ha de tractar el Quin tema ha de tractar el conte?conte?conte?conte?    
La temàticaLa temàticaLa temàticaLa temàtica haurà d’estar relacionada amb el RIUrelacionada amb el RIUrelacionada amb el RIUrelacionada amb el RIU    

    
Com es pot participar?Com es pot participar?Com es pot participar?Com es pot participar?    
Els alumnes podran participar en dues modalitats: participar en dues modalitats: participar en dues modalitats: participar en dues modalitats: individual o col·lectivament*, i eni eni eni en cinc cinc cinc cinc 
categoriescategoriescategoriescategories, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior de primària, secundari i batxillerat.    

 
Quins aspectes es valoraran dels contes?Quins aspectes es valoraran dels contes?Quins aspectes es valoraran dels contes?Quins aspectes es valoraran dels contes?    
A l’hora de premiar els contes es tindrà en compte la redacció, l’utilització d’estructures redacció, l’utilització d’estructures redacció, l’utilització d’estructures redacció, l’utilització d’estructures 
gramaticals correctes, la creativitat i originalitat, la correspondència temàtica del gramaticals correctes, la creativitat i originalitat, la correspondència temàtica del gramaticals correctes, la creativitat i originalitat, la correspondència temàtica del gramaticals correctes, la creativitat i originalitat, la correspondència temàtica del 
conte o narració amb l’expoconte o narració amb l’expoconte o narració amb l’expoconte o narració amb l’exposició i la presentació.sició i la presentació.sició i la presentació.sició i la presentació.    

    
Quin és el termini d’entrega?Quin és el termini d’entrega?Quin és el termini d’entrega?Quin és el termini d’entrega? 
El termini d’entregaEl termini d’entregaEl termini d’entregaEl termini d’entrega és fins al 11 de juny11 de juny11 de juny11 de juny, es pot realitzar per correu electrònic per correu 
postal o directament a la recepció del Centre d’Art la Panera.  

 
Quins serà els premis?Quins serà els premis?Quins serà els premis?Quins serà els premis?  
Lots de les novetaLots de les novetaLots de les novetaLots de les novetats editorialsts editorialsts editorialsts editorials per als diferents públics participants més ben rebudes per 
la crítica.  

    
Quan serà l’entrega de premis?Quan serà l’entrega de premis?Quan serà l’entrega de premis?Quan serà l’entrega de premis?    
L’entrega de Premis i la lectura dels contes premiats es realitzarà durant les Jornades de Jornades de Jornades de Jornades de 
Portes Obertes al Centre d’art la Panera.Portes Obertes al Centre d’art la Panera.Portes Obertes al Centre d’art la Panera.Portes Obertes al Centre d’art la Panera.    
    
    

    
    
Jordi Alfonso, Jordi Alfonso, Jordi Alfonso, Jordi Alfonso, El riu a Grenyana, El riu a Grenyana, El riu a Grenyana, El riu a Grenyana, 2009200920092009           J. Matos/N.Sjöberg,    J. Matos/N.Sjöberg,    J. Matos/N.Sjöberg,    J. Matos/N.Sjöberg, Riu segre, Riu segre, Riu segre, Riu segre, 2009200920092009    
    
    
    
    
• La modalitat col·lectiva serà premiada amb un únic regal 

                  
 


