
  
BASES DEL 34è PREMI LITERARI  CASTELL DE BARBERÀ 

DE CONTE  I NARRACIÓ, POESIA I  MICRORELATS 

 

La Secció d’Educació, 1a Infància  i Família de l’Ajuntament de Barberà del Vallès convoca el 34è PREMI CASTELL  DE BARBERÀ ,  
curs 2020-2021 d’acord amb les BASES següents: 
 
1. Podrà participar-hi l’alumnat d’educació primària, educació secundària obligatòria, secundària      postobligatòria, formació de persones 
adultes,  programes de formació i inserció i  de cursos de   formació ocupacional que visquin a Barberà del Vallès i/o estudiïn a centres 
educatius del municipi, estudiants universitaris residents a la població i de cicles formatius de  grau superior que estudiïn a centres de  
Barberà del Vallès i cursos de català per a persones adultes del Servei  Local de Català . 
Podran presentar-hi  treballs de conte i narració i /o de poesia i /o microrelats segons  pertanyin als grups següents : 
 

A- CONTE I NARRACIÓ: 
GRUP A - Educació primària- cicle inicial 
GRUP B - Educació primària- cicle mitjà  
GRUP C - Educació primària - cicle superior 
GRUP D - Educació secundària obligatòria- 1r i 2n 
GRUP E - Educació secundària obligatòria - 3r i 4t 
GRUP F - Educació tecnicoprofessional. Batxillerat  
GRUP G - Formació de persones adultes - Nivell instrumental. Curs de llengua oral i escrita. 
GRUP H - Formació de persones adultes - Secundària. Programes de formació i inserció (PFI). Preparació a les proves d’accés a: 

cicles  formatius  de grau  mitjà.  
GRUP I - Formació de persones adultes - Preparació a les proves d’accés  a : cicles formatius de grau  superior i  a la  universitat  per 

a majors de 25  anys. Curs  d’iniciació a una llengua estrangera.  
.GRUP J - Estudis universitaris. Cicles formatius de grau superior. 
 
B-POESIA: 
GRUP K - Educació primària - cicle mitjà  
GRUP L - Educació primària - cicle superior 
GRUP M - Educació secundària obligatòria 
GRUP N - Educació tecnicoprofessional. Batxillerat 
GRUP O - Formació de persones adultes - Nivell instrumental .  Curs  de  llengua oral i escrita. 
GRUP P- Formació de persones adultes - Secundària. Programes de formació i inserció ( PFI ). Preparació a les proves  d’accés a:  

cicles formatius  de  grau  mitjà.    
GRUP Q - Formació de persones adultes -. Preparació a les proves  d’accés a:  cicles formatius  de  grau superior i a  la  universitat,  

per a  majors  de 25 anys. Curs d’iniciació a una llengua estrangera. 
GRUP R - Estudis universitaris. Cicles formatius de grau superior. 
 
C - MICRORELATS: 
400 caràcters màxim ( amb el títol i espais incloso s ).  
GRUP S - Educació primària - cicle superior 
GRUP T- Educació secundària obligatòria. Educació tecnicoprofessional. Batxillerat. Programes de formació i inserció ( PFI ). Formació 

de persones adultes -Preparació a les proves d’accés  a: cicles formatius de grau  superior i  a la  universitat  per a majors de 
25  anys.  Cursos de català per a persones adultes del Servei Local de Català.   

 
2. També podrà participar en la categoria de conte i narració, poesia i microrelats  l’alumnat de cursos de formació ocupacional que 
concursarà en el grup que correspongui al seu nivell formatiu. 
3. Els treballs de tema lliure, originals i inèdits,  seran d’un sol autor/ autora. 
Es  podrà presentar un sol treball de prosa i/o poesia i/o microcontes. 
4. Els treballs podran anar acompanyats d’una il·lustració sobre el tema del conte, narració, poema o microrelat. 
5. Els treballs seran lliurats sobre l’imprès dissenyat especialment per a aquest concurs. Els impresos estaran disponibles als centres 
educatius de Barberà,  i a www.bdv.cat. No s’acceptarà cap treball que no compleixi aquesta norma. 
6. Els originals es podran escriure amb ordinador o a mà amb lletra molt clara. El/la concursant  escriurà el nom i cognoms, edat, adreça i  
telèfon, centre, cicle, nivell educatiu, el grup al qual es presenta com a participant i el títol de  l’obra en la part de l’imprès destinada a 
aquesta finalitat. 
7. L’extensió màxima dels treballs ha de ser de 6 planes, 6 fulls per una cara o 3 fulls per 2 cares,  excepte per als grups S i T. 
8. Els treballs seran en llengua catalana excepte per a les persones que participin en els grups G i O que podran ser indistintament en 
castellà o català. 
9. Els treballs es podran presentar amb pseudònim. En aquest cas a l’espai de l’imprès reservat al nom s’indicarà el pseudònim. 
S’acompanyarà l’imprès amb una plica, amb les dades personals del/ de la concursant que s’especifiquen al punt 6. 
10. Preferentment els originals es  lliuraran per correu  electrònic a  l’adreça següent: 34castelldebarbera@bdv.cat. Si no fos possible, es 
prodran presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i a la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà, sempre que l'evolució de la pandèmia ho 
permeti. En tot cas, es podrà consultar informació actualitzada de formes de lliurament del treballs, a l'apartat del Premi literari Castell de 
Barberà del web municipal.  
El període d’acceptació dels originals serà de l'1 al 28 de febrer. 
11. S’atorgaran un 1r , 2n, 3r i 4t  premi per a cadascuna de les categories següents: A, B, C, K i  L. Per  a cadascun dels grups D,E,F,G,H, 
I, J ,M, N, O, P, Q, R, S i T hi haurà un 1r i 2n premi.   
12. Podrà haver -hi premis ex-aequo. Així mateix,  podrà quedar deserta alguna categoria. 
13. El lliurament de premis es farà abans de la finalització del curs escolar 2020-2021. 
14. La Secció Municipal d’Educació, 1a Infància i Família de  l'’Ajuntament de Barberà del Vallès es reserva la propietat de tots els 
originals. 
15. En cas que el nombre de participants sigui baix en algun grup el jurat podrà decidir agrupar categories. 
16. El fet de presentar-se a aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes BASES. 
17. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització. 


