«I CONCURS DE CONTES INFANTILS» CALP-2020
CONVOCATÒRIA
I.

Introducció
L'Ajuntament de Calp (Alacant), a través de la Regidoria de
Cultura, i en col·laboració amb la Biblioteca Pública Municipal
“Joanot Martorell”, convoca el “I Concurs de Contes Infantils
Calp-2020” amb la finalitat de potenciar la creativitat literària
d’acord amb la següent convocatòria.

II.

Participants
Podran participar en el concurs tots els xiquets i les xiquetes que
estiguen empadronats en el municipi de Calp i que estiguen
cursant estudis entre primer i sisè de primària, tots dos
inclusivament.
Les obres estaran escrites en valencià o en castellà, i hauran de
ser originals i inèdites, per la qual cosa no poden haver estat ni
presentades ni premiades en altres concursos. Cada participant
només podrà presentar un únic relat.

III.

Tema
Les obres presentades a concurs hauran de fer referència a la
situació actual que està vivint el món pel COVID-19.

IV.

Inscripció
El termini d’inscripció s’iniciarà l’endemà de la publicació de la
present convocatòria en els canals establits per l’Ajuntament de
Calp: pàgina web municipal, xarxes socials de l’Ajuntament de
Calp i xarxes socials de la Regidoria de Cultura i finalitzarà el 31
de maig del 2020.
La inscripció es farà per correu electrònic i es podrà presentar en
format electrònic o manuscrit (arxiu fotogràfic) a
biblioteca@ajcalp.es

Amb independència del format, les obres es presentaran sota
pseudònim, indicant la categoria a la qual pertanyen. S'aportarà el
telèfon de contacte i l'organització preservarà la identitat dels
autors que serà revelada al Jurat després que aquest emeta el
veredicte. Les dades personals que hauran d’indicar
posteriorment, en el cas de guanyar un dels premis, són: nom i
cognoms, DNI, edat, categoria en què ha concursat i domicili.
Es confirmarà als autors la recepció de les obres presentades.
V.

Característiques de les obres
S’estableixen tres categories, en funció del curs en què estiguen
matriculats els xiquets i les xiquetes:
-A) 1r-2n de Primària
-B) 3r-4t de Primària
-C) 5è-6è de Primària
Per a la categoria A):
-Els treballs tindran una extensió màxima de 3 folis.
-Tipografia arial o similar, i cos (grandària de la lletra) 12 a doble
espai.
-Grandària DIN- A4, escrits per una cara, numerats, i s'han de
presentar en WORD, ODT o PDF.

Per a la categoria B):
-Els treballs tindran una extensió de 3 a 5 folis.
-Tipografia arial o similar, i cos (grandària de la lletra) 12 a doble
espai.
-Grandària DIN- A4, escrits per una cara, numerats, i s'han de
presentar en WORD, ODT o PDF.

Per a la categoria C):
-Els treballs tindran una extensió de 5 a 7 folis.
-Tipografia arial o similar, i cos (grandària de la lletra) 12 a doble
espai.
-Grandària DIN- A4, escrits per una cara, numerats, i s'han de
presentar en WORD, ODT o PDF.
Si per qualsevol motiu els autors no poden realitzar la redacció
amb cap processador de text, podran presentar els treballs de
manera manuscrita. En aquest cas, la lletra haurà de ser llegible.
L'extensió mínima i màxima seran les mateixes descrites
anteriorment per a cada categoria.
En tots els casos, els autors hauran de cuidar l’expressió escrita i
la correcció ortogràfica. No es permetran ratllades antiestètiques,
ni l'ús de líquids o cinta correctora.
VI.

Jurat
El Jurat serà nomenat oportunament per l'Ajuntament i estarà
presidit per la Sra. Alcaldessa de l'Ajuntament de Calp o persona
en qui delegue.
El veredicte del Jurat s'anunciarà públicament a través dels
mitjans institucionals i la pàgina web de l'Ajuntament de Calp. El
lliurament dels premis s'efectuarà en la data que es donarà a
conèixer en el moment oportú.
Es prescindeix del tràmit d'audiència en la proposta de resolució,
al no figurar en el procediment, ni ser tinguts en compte, altres
fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels aspirants.
La resolució del jurat es notificarà a tots els participants, als
membres del jurat i al departament d'Intervenció, als efectes
oportuns. A més, s’assenyala que els interessats podran interposar
recurs d'alçada contra la resolució, davant l'òrgan superior

jeràrquic que la va dictar. La resolució no esgota la via
administrativa.
Així mateix, es publicarà en les següents webs oficials:
http://cultura.calp.es/, www.calp.es
Criteris de valoració del Jurat: El jurat valorarà l'originalitat, la
creativitat, la qualitat, la correcció ortogràfica i expressiva de les
obres presentades, atesa l’edat dels participants.
VII. Premis
Es concediran DOS premis en cada categoria, A, B i C:
1r PREMI.- Una tauleta tàctil i lot de llibres
FINALISTA.- Un lot de llibres
Els participants en el concurs rebran un petit regal que podran
recollir en les dependències de la Casa Cultura (S'anunciarà a través
dels canals institucionals a causa de l’estat d'alarma).
VIII. Obres premiades
Les obres guanyadores quedaran en propietat de l'Ajuntament de
Calp, qui es reserva el dret de publicar-les, esmentant sempre als
autors d'aquestes.

IX.

Acceptació convocatòria
La participació en aquest concurs implica l'acceptació expressa
d'aquestes bases, així com l’autorització perquè l’Ajuntament de
Calp puga fer ús de les dades relacionades amb l'obra presentada,
el qual sempre farà referència a l'autor d'aquesta. Les dades
passaran a formar part d'un fitxer de propietat de l'Ajuntament per
a possibles gestions relacionades amb la publicació de les obres,
en cas de ser premiades.
Totes les qüestions d'interpretació d'aquestes bases que puguen
sorgir seran resoltes pel Jurat.
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), li
comuniquem que les seues dades personals formen part de fitxers
el responsable dels quals és AJUNTAMENT DE CALP . La
finalitat del fitxer és la gestió de les dades personals per a poder
tramitar la petició realitzada.
Si ho desitja, pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i
cancel·lació de les seues dades enviant un missatge de correu
electrònic a oac@ajcalp.es indicant en l'assumpte el dret que
desitja exercitar. Gràcies per la seua col·laboració.

