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PARICIPANTS T

 1.1.  Hi h   categoris de participants: a5e

-PRIMERA CATEGORIA:  alumnesde3r  i de  4t de primària.   

-SEGNA CATEGORIA: O alumnes de 5è   e  6è deprimària. id 

TERERA CATEGORIA: -Calumnes de 1r i d n densenyaent e2'm

 secundari obliatori (ESO). g

-QUARTA CATEGORIA : alumnes d 3r ide4t d’ensenyament e  

            secundariobligatori (ESO).   

 CINQUENA CATEORIA -Galumnes debatxillerat.   

 
1.2. Els participants han de er estudiants d’un centre s

de les Garrigues i t so poen presentar-se a anlsd

través del centre edcatiu. u
 
1.3.   Cda paricipan només pot prsentar una obra  oncus i atteacr

ha de ser individua.l
 
1.4.  Els centres amb estuctura uniària o cíclica poden rt

presentar coma màxim sis obrs per cicle. Els cenres amb  et

estructur inial poen presentar  tres obres per aula. ald

 : 
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       PRESENTACIÓ DE LES OBRES

3.1.  Cada participant ha de lliurar un sobre adreçat a "XXVII 
PREMI LITERARI DE LES GARRIGUES". A l'interior d'aquest 
sobre   hi ha d'haver:

A)  L'obra, presentada en dos exemplars (l'original i una 
còpia sense grapar). Cada exemplar ha de portar al davant 
una pàgina amb: el títol de l'obra, el pseudònim de l'autor, la 
data de naixement i l'especificació de la categoria en la qual 
participa.
B)  Un altre sobre tancat. A l'exterior d'aquest sobre hi ha de 
constar: el títol de l'obra, el pseudònim de l'autor, l'any de 
naixement i l'especificació de la categoria en la qual 
participa. A l'interior del sobre hi ha d'haver un full amb les 
dades personals de l'autor: nom i cognoms, data de 
naixement, adreça i telèfon 

3.2.  Les obres participants al concurs les han de presentar          
els centres educatius a les oficines del Consell Comarcal 
de les Garrigues (avinguda de Francesc Macià, 54, 
25400  les Borges Blanques).

3.3.  El termini per a la presentació de les obres finalitza el 
diven

3.4.  Les obres que no compleixin tots els requisits de 
presentació queden excloses del concurs.

i el nom del col·legi al qual 
pertany.

dres  10 de  març  de  2017  a les 14 hores.

 

         VEREDICTE I REPARTIMENT DELS PREMIS
 
6.1.  El Jurat es reunirà  decidirà 
quines són les obres guanyadores en cada categoria.
 
6.2.    El veredicte del Jurat es far  públic en el mateix moment del 
lliurament de premis en un acte la data i el lloc del qual seran 
anunciats oportunament.

       ACLARIMENTS
 
Les obres guanyadores resten en propietat del Consell Comarcal 
de les Garrigues, el qual es queda amb els seus drets i pot 
publicar-les.
 
Les obres que no hagin estat premiades es poden recollir a les 
oficines del Consell Comarcal de les Garrigues a partir d

 
Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases l'ha 
de resoldre el Consell Comarcal de les Garrigues, organitzador 
d'aquest  XXVII  Premi Literari.
 
El fet de concursar implica la total acceptació d'aquestes bases.

el dijous 27 d’abril de 2017 i

el dia 1 de 
juny  fins al 31 de  juliol de 2017.

à

        PREMIS

4.1.    Els premis de la PRIMERA CATEGORIA són els
següents:
-Guanyador: un diploma, un lot de llibres i un
 xec regal valorat en 120 €  per a .
-2n classificat: un diploma i un lot de llibres.
-3r classificat: un diploma i un lot de llibres.
-Al col·legi en què estigui matriculat el guanyador/a 
d'aquesta categoria també li correspon un xec regal valorat 
en 120 € per .

4.2.   Els premis de la SEGONA CATEGORIA són els
següents:
-Guanyador: un diploma, un lot de llibres i un xec regal 
valorat en 180 € 

-2n classificat: un diploma i un lot de llibres.
- 3r classificat: un diploma i un lot de llibres.
-Al col·legi en què estigui matriculat el guanyador/a 
d'aquesta categoria li pertoca un xec regal valorat en 180 € 
per a

4.3.   Els premis de la TERCERA CATEGORIA són els següents:
-Guanyador:un diploma i 200 €.
-2n classificat: un diploma i 100 €.
-3r classificat: un diploma i 50 €.
-Al centre en què estigui matriculat el guanyador/a 
d'aquesta categoria també li correspon un xec regal en 
valorat en 200 € per a 

material escolar o esportiu 

 a material escolar 

per a  material escolar o esportiu .

 material escolar.

material escolar.

4.4.   Els premis de la QUARTA CATEGORIA són els següents:

- Guanyador: un diploma i 240 €.
- 2n classificat: un diploma i 120 €.
 - 3r classificat: un diploma i 60 €.
- Al centre en què estigui matriculat el guanyador/a
 d’aquesta categoria també li correspon un xec regal
valorat en 240 € per a 

4.5.   Els premis de la CINQUENA CATEGORIA  són els següents:
         
 -Guanyador: un diploma i 270 €.
-2n classificat: un diploma i 150 €.
-3r classificat: un diploma i 90 €.
- Al centre en què estigui matriculat el guanyador/a                                                                           
d’aquesta categoria també li correspon un xec regal
 valorat en 270 € per a

     JURAT

5.1.  El Jurat d'aquest XXVII Premi Literari està format per 
professionals relacionats amb el món de l’ensenyament i de la 
cultura:

- Un tècnic de cultura del Consell Comarcal. 
- Un membre del Centre d’Estudis de les Garrigues.
- La Responsable del Servei Comarcal de Català de les Garrigues.
- Un representant del  Departament d’Ensenyament.

 material escolar.

 material escolar. 

- Un representant de la Biblioteca Marquès d’Olivart.
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