
CONCURS DE RELATS 
EOI Lleida Curs 2021-22 

 

Objectiu 
L’objectiu d’aquest concurs és promoure la creació literària. 

Tema  
Els textos han de ser originals i inèdits, de creació pròpia i que no hagin estat premiats anteriorment. Han d’estar 
escrits en una de les llengües que ensenyem a l’escola, però no cal que estiguin escrits en la llengua que l’alumne 
està cursant en aquests moments. El text ha d’estar relacionat amb el tema transversal d’enguany: Slow life. La 
vida lenta. 

Participants 
Aquest concurs està obert a tot l’alumnat matriculat a l’EOI de Lleida, incloent-hi les aules de Balaguer, Borges, 
Tremp i Vielha, durant el curs 2021-22, i que hagi pagat la quota d’accés a la plataforma digital i materials didàctics. 
La participació al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i l’autorització a l’EOI a reproduir i difondre 
els escrits presentats, mencionant-ne l’autor, als nostres espais de comunicació. 

Presentació 
Els textos tindran una extensió màxima de 4 pàgines DIN A4, escrits amb un espai entre línies d’1,5 i amb una 
tipografia que faciliti la lectura, com ara Arial, Times New Roman o Verdana, a una mida de 12 punts. Els textos han 
de ser anònims. L’autor presentarà el text sense signar i amb una portada on constaran el títol i l’idioma del relat. 
A part, s’hi adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà a l’exterior: 
  CONCURS DE RELATS 
  TÍTOL DEL TEXT 

IDIOMA DEL RELAT 
A dins d’aquest sobre s’hi inclourà un full amb les següents dades de l’autor: nom, cognoms, DNI, edat, adreça, 
telèfon, nivell i idioma a què està matriculat. 

Termini 
Els escrits es podran presentar a la secretaria de l’escola fins al divendres 4 de març de 2022.  

Jurat 
El jurat estarà integrat per professorat de l’escola i la Comissió de Premis del Consell Escolar. 
La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat es reserva el dret de deixar deserts els premis si ho considera oportú. 
Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat. 

Premis i difusió 
S’atorgaran tres premis de 200 € cadascun, que portaran els següents noms:  

Premi Sebastià Serrano, Premi Tom Sharpe i Premi Jaume Magre. 
Els noms dels guanyadors dels premis es faran públics durant el mes d’abril. 
Les tres obres guanyadores seran publicades al butlletí escolar L’Esdeveniment, així com al web i les xarxes de l’EOI 
de Lleida. Una vegada atorgats els premis, demanarem als tres guanyadors que presentin el seu relat a la 
comunitat educativa de l’escola fent un enregistrament perquè el puguem penjar al nostre web. 

No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del concurs. 
La presentació d’escrits al concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
 

Per a més informació, adreceu-vos a la secretaria de l’escola: 
 

C/ Corregidor Escofet, 53 Tel. 973 22 43 21 eoilleida@eoilleida.cat 


