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- Nom: Certamen de Petits Relats de Grans Pensadors 
- Objecte: Premiar els millors relats curts en la modalitat de català i de 

castellà, que siguin seleccionats com a guanyadors pel jurat designat amb la 
finalitat de promoure la cultura de la nostra comunitat. 

- Condicions de participació: 
1. Pertànyer a la Comunitat del Pere IV 
2. Tenir una edat mínima de 18 anys 
3.  La participació es farà mitjançant un link que trobareu al bloc de 

l ’Ampa. 
4. Una vegada dins, haureu d’escollir el tema que vosaltres vulgueu 

(Teletubis, Dracs i  princeses i  Misteri  misteriós), i en el 
idioma que desitgeu (català o castellà) 

5. Una vegada escollit el tema, heu de començar-lo amb la frase 
assignada. Imprescindible!!!  

6. El cos del text no pot superar les quinze línees i haurà d’estar escrit 
en arial 10. 

7. El relat es signarà amb pseudònim i es remetrà per mail a l’adreça 
pedagop4@gmail.com,   on constin les vostres dades personals, nom 
i cognoms del autor i nom i curs del alumne i el text del relat. En el 
assumpte posareu el pseudònim. Immediatament rebreu un correu 
de confirmació per part  de l’administrador de la vostra participació 
en el concurs i la publicació del text. 

8. Ni el vostre nom ni la vostra adreça d’email serà publicada, només el 
pseudònim  

9. La durada del concurs serà  des del 12 d’abril al 22 d’abril. 
- Jurat: 

• El jurat estarà format per el membres del Comissió Pedagògica, 
exceptuant l’administrador del bloc. 

• El dia 23 d’abril es farà públic el nom del guanyador en les dues 
modalitats. 

- Premi. 
• Hi haurà un premi per cada modalitat, un xec de 20 euros de la 

Llibreria etc. 
• El lliurament dels premis es farà durant la festa de Sant Jordi a 

l’escola el dia 23 d’abril. 
• El jurat es reserva el dret de anular o suspendre el concurs si no hi 

ha prou participació. 
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Comissió Pedagògica Ampa Pere IV. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


