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Ajuntament de l'Alcora
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL
CONCURS
DE
NARRATIVA
ESCOLAR
2017,
LA
CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA I LA CREACIÓ DEL JURAT
Sent que va a dur-se a terme la celebració del CONCURS DE NARRATIVA
ESCOLAR 2017 en el Municipi de l´l'Alcora.
Vist els informes de Secretaria i d'Intervenció de data 01/02/2016.
Examinades les Bases de la convocatòria en relació amb el concurs de narrativa, i
de conformitat amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local,

SEGON. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores del concurs en tauler
d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament per a donar coneixement de les
mateixes i possibilitar qualsevol tipus d'observació sobre aquest tema.
TERCER. Aprovar la realització del concurs de narrativa que es que se celebrarà
atenent a les dates establides en les bases reguladores.
QUART. Aprovar la despesa pressupostària que comporta el concurs i sol·licitar que
per l'Interventor municipal es faça la retenció de crèdit corresponent.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució als membres del jurat designats perquè en
prenguen coneixement i acceptació.

DECRETO

L’Alcora a data al marge.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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PRIMER. Aprovar les Bases reguladores del CONCURS DE NARRATIVA ESCOLAR
2017, en els termes en què figuren en l'Annex I.

Número : 2017-0077 Data : 02/02/2017

RESOLC

Ajuntament de l'Alcora
ANNEX I
XII CONCURS DE NARRATIVA ESCOLAR DE L'ALCORA
L'Ajuntament de l'Alcora convoca el XII Concurs de Narrativa Escolar de
l'Alcora, d'acord amb les següents bases:
1. Poden participar-hi tots els alumnes que hagen estat seleccionats en els
concursos de narrativa de cada centre escolar de l'Alcora.

Alumnes
Alumnes
Alumnes
Alumnes
Alumnes
Alumnes
Alumnes

de 1r cicle de primària.
de 2n cicle de primària.
de 3r cicle de primària.
de 1r cicle d'ESO.
de 2n cicle d'ESO.
de secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius.)
d'FPA.

4. Les narracions han de ser individuals, de creació pròpia, de tema lliure i
escrites en valencià.
5. El professorat s'encarregarà que el treball de l'alumnat es faça a l'aula i, en
tot cas, el guiarà i revisarà perquè assolisca un nivell d'expressió i de
correcció ortogràfica adequat a cada nivell. En el cas de les categories a, b,
c, i d, serà estrictament necessari que els treballs es realitzen a l'aula
supervisats pel professorat. En les categories e, f i g, aquest requisit serà
opcional.
6. Els treballs s'han de presentar a l'Ajuntament en CD, i han de tenir les
característiques següents:







El paper ha de ser blanc i de format DIN A-4.
El cos de la lletra serà Arial 12 i l'interliniat 1,5.
L'extensió no pot ser superior als tres fulls, sense contar les il·lustracions.
El professorat haurà de corregir els treballs, tant pel que fa a l'ortografia
com a la morfosintaxi i al vocabulari, abans d'entregar-los a l'Ajuntament.
De la mateixa forma, també serà tasca del professorat transcriure amb
l'ordinador les obres manuscrites dels alumnes que no puguen fer-ho al
seu centre.
Cada CD ha de tenir la mateixa quantitat d'arxius que d'obres
presentades.

7. Cada treball ha d'anar signat amb un pseudònim i ha de figurar la categoria.
L'obra cal presentar-la dins d'un sobre gran, on s'ha d'afegir, juntament amb
el treball i el CD, un sobre menut tancat amb la fitxa de participació lliurada
per l'Ajuntament degudament complimentada. A l'exterior del sobre menut,
també ha de figurar el pseudònim, el títol i la categoria.
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DECRETO

3. El concurs serà de creació literària en prosa i el treball podrà anar
acompanyat d'il·lustracions creades per l'alumnat, que també seran
avaluades.

Codi Validació: CGHGNK6HTM6LEGWMKQ6RH2R6X | Verificació: http://lalcora.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Número : 2017-0077 Data : 02/02/2017

2. Les categories establertes són les següents:

Ajuntament de l'Alcora
8. Cada centre docent pot presentar fins a tres treballs per categoria.
9. Els centres han de presentar els treballs a l'Ajuntament de l'Alcora (Regidoria
d'Educació) abans del 24 de març de 2017 a les 14 hores.

13. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 11 d'abril de 2017, ja que
enguany el dia 23 d'abril està dins de les vacances de Pasqua.
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12. El fet de participar en aquest certamen suposa l'acceptació d'aquestes
bases. El jurat desqualificarà els treballs que considere que no compleixen
les bases i resoldrà qualsevol circumstància que no estiga prevista en elles.
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11. La despesa total que comportarà el concurs es de 700,00€, amb càrrec a la
partida pressupostària 3340-48005.

Número : 2017-0077 Data : 02/02/2017

10. El jurat està designat de la següent manera:
President: Víctor Gracia i Tomàs
Vocal: Guillem Castan Garcia
Vocal: Mª Carmen Guillamón Salvador
Vocal: Mª Luisa Ribés Gasch.
El jurat, atorgarà tres premis a cada categoria, sempre que hi haja un mínim de 5
obres per categoria. Si hi ha menys de 5 obres en una categoria, el jurat es reserva
el dret de decidir quants premis atorgarà.
Acturarà com a Secretària Ana Mª Gallén Bachero, funicionària de l'Ajuntament de
l'Alcora.

