
AJUNTAMENT DE RODA DE TER Premis literaris 2006

PREMIS LITERARIS DE RODA DE TER

17è Premi de Narració Infantil i Juvenil

BASES

3r Premi a projectes pedagògics
“Emili Teixidor”

22è Premi de poesia
“Miquel Martí i Pol”

1. Hi poden participar tots els nois i noies fins a 18
    anys empadronats a qualsevol municipi de la
    comarca  d’Osona.

2. En aquesta premi hi haurà cinc categories:

    1a. Categoria: Nens i nenes de 1r, 2n i 3r de
          primària.
    2a. Categoria: Nens i nenes de 4rt, 5è i 6è de
          primària.
    3a. Categoria: Nois i noies de 1r i 2n d’ESO.
    4a. Categoria: Nois i noies de 3r i 4rt d’ESO.
     5a. Categoria:  Nois i noies de 1r i  2n de Batxillerat.

3. Els treballs, escrits en català, mecanografiats a
    doble espai, no poden sobrepassar els dos folis,
    i s’han  de presentar per triplicat. Els de la primera
    categoria també poden estar escrits a mà.

4. El tema, l’argument i l’estructura poden ser
    lliurement escollits per cada participant.

5. Hi haurà un primer premi i un finalista per cada
     categoria. El primer premi per a la primera i
     segona categoria serà un lot de llibres i un
     diploma; per a la tercera 30€,  un lot de llibres i
     un diploma; per a la quarta 90€ , un lot de llibres
     i un diploma i per a la cinquena categoria 150€ ,
     un lot de llibres i un diploma. Per a tots els
     finalistes el premi consistirà en un lot de llibres i
     un diploma.

6. Cada treball ha d’anar signat amb un pseudònim
    i, en un sobre tancat adjunt, s’hi ha d’incloure la
    identificació de l’autor: nom, cognoms, curs,
    adreça, telèfon i escola.

7. L’acte de lliurament dels premis es farà el dia 19
    de novembre de 2006, a les 12 del migdia a la
    Porxada de Can Planoles (carrer Ramon Martí,
    42).

8. Els treballs s’han d’enviar a l’Ajuntament de Roda
    de Ter (Osona), Plaça Major, 4. Cal posar en el
    sobre “Premi  de Narració Infantil i Juvenil” i la
    categoria a la qual es presenta, abans del 30 de
    juny.

BASES

1. Hi pot participar qualsevol ciutadà dels Països
    Catalans, major de 16 anys.

2. L’objectiu del premi és facilitar la difusió de treballs
    pedagògics innovadors, que ajudin els
    professionals del camp de l’educació a millorar-
     ne la qualitat i a facilitar la renovació pedagògica,
    per tant, han de comportar una millora pràctica
    fàcilment generalitzable.

  3. S’ha de presentar una memòria del projecte
      pedagògic que es vol realitzar, amb una extensió
      màxima de 10 fulls en els que hi ha de constar
      la temàtica i objectiu del projecte, així com la
      metodologia que s’utilitzarà per realitzar-lo. Els
      projectes han d’estar escrits en català i s’ha
      d’enviar la memòria per quadruplicat a
      l’Ajuntament de Roda de Ter (Osona), Plaça
      Major, 4. Cal posar en el sobre “Premi Emili
      Teixidor”

  4. Els projectes presentats no poden haver guanyat
     cap altre concurs o beca.

  5. Els projectes poden ser treballs individuals o en
      grup.

  6. Els treballs han d’anar signats amb un
      pseudònim, i en un sobre tancat adjunt, s’hi ha
      d’incloure la identificació de l’autor o autors i
      un breu Curriculum vitae.

  7. El termini de recepció de les memòries acabarà
      el 31 de juliol de 2006.

  8. L’acte de publicació del veredicte i el lliurament
      dels premis es farà el dia 19 de novembre de
      2006, a les 12 del migdia a la Porxada de Can
      Planoles (carrer Ramon Martí, 42).

  9. El jurat es donarà a conèixer en l’acte de
      publicació del veredicte i estarà format per
      persones de reconeguda solvència en el camp
      de la pedagogia.

10. L’import del premi serà de 900€ i un cop acabat
      el treball l’Ajuntament de Roda de Ter
      s’encarregarà de publicar-lo.

11. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat
      desert o bé es podrà repartir el seu import en
      diferents accèssits.

12. La presentació de l’original pressuposa
     l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels
     drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol
     eventualitat no prevista a les bases, serà resolta
     pel jurat.

13. Els originals no premiats es podran recollir a
      partir del 30 de novembre a l’Ajuntament de
      Roda de Ter.

BASES

1. Hi pot participar qualsevol ciutadà dels  Països
    Catalans, major de 16 anys.

2. Els poemes han de ser inèdits, escrits en català,
    a doble espai i s’han d’enviar per quadruplicat
    a l’Ajuntament de Roda de Ter (Osona), Plaça
    Major,4. Cal posar en el sobre “Premi Miquel
    Martí i Pol”.

3. Cada participant ha d’enviar un recull de poemes,
    amb un mínim de quinze poemes.

4. El recull ha d’anar signat amb un pseudònim, i
    en un sobre tancat adjunt, s’hi ha d’incloure la
    identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça
    i telèfon.

5. El termini de recepció dels reculls de poemes
    acabarà el dia 16 de juliol de 2006.

6. L’acte de publicació del veredicte i del lliurament
    de premis es farà el dia 19 de novembre del
    2006, a les 12 del migdia, a la Porxada de Can
    Planoles.

7. El jurat es donarà a conèixer en l’acte de
    publicació del veredicte i estarà format per
    persones de reconeguda solvència en el camp
    de la poesia.

8. L’import del premi serà de 1200€.

9. A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat
    desert o bé es podrà repartir el seu import en
    diferents accèssits.

10. La presentació d’original pressuposa l’acceptació
      íntegra d’aquestes bases i dels drets i
      obligacions que se’n deriven. Qualsevol
      eventualitat no prevista a les bases, serà resolta
      pel jurat.

11. Els originals no premiats es podran recollir a
      partir del 30 de novembre a l’Ajuntament de
      Roda de Ter.

13. Els originals no premiats es podran recollir a
      partir del 30 de novembre a l’Ajuntament de
      Roda de Ter.


