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BASES DEL XIX PREMI CONTARELLA
DE NARRATIVA EN VALENCIÀ 2014-15 
OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

 El Premi Contarella té com a finalitat el foment del valencià entre 
els escolars mitjançant la creació literària de contes o narracions breus. Les 
obres presentades hauran de ser originals i inèdites.

PARTICIPANTS

 Poden concursar-hi tots els escolars que estudien a Alacant, en 
escoles públiques o privades i instituts, que estiguen cursant estudis d’ 
Educació Infantil, Primària  i  1r  i  2n  d’ESO.

OBSEQUIS

 Els autors de les obres premiades rebran un obsequi i un trofeu 
commemoratiu, i els col·legis i institut on cursen els seus estudis els alumnes 
guanyadors seran obsequiats amb material bibliogràfic, audiovisual o 
tecnològic en valencià per a l’ús i gaudi de tota la classe, per un valor de TRES 
MIL EUROS, a repartir de la manera següent:

Obsequis per valor de 750 euros per al col·legi guanyador d’Eduació Infantil i 
1r i 2n de Primària

Obsequis per valor de 750 euros per al col·legi guanyador de 3r i 4t de Primària

Obsequis per valor de 750 euros per al col·legi guanyador  de 5é i 6é de 
Primària

Obsequis per valor de 750 euros per a l’institut guanyador de 1r i 2n d’ESO.

PUBLICACIÓ DE LES OBRES GUANYADORES

 Les obres guanyadores i finalistes són propietat de l’Ajuntament, 
que se’n reserva el dret de publicació durant l’any 2015.

MODALITATS DE PRESENTACIÓ I EXTENSIÓ DE LES NARRACIONS
 
 Els concursants han de presentar les seues narracions, en la 
modalitat escrita, a ordinador o amb lletra clarament llegible. Els concursants 
d’Educació Infantil i de 1r de Primària podran presentar les seues narracions 
en la modalitat oral, mitjançant la presentació en qualsevol tipus de suport 
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electrònic, com ara cd i  dvd; tot tenint en compte que haurien de participar en 
la gravació els alumnes amb l’aportació de frases o fragments de la narració.

En les narracions, hi poden aparéixer dibuixos que les il·lustren, els quals, si 
s’escau, podran ser reproduïts en l’edició dels contes.

 Les narracions no poden superar l’extensió de 4 fulls DIN-4, si es 
presenten en forma mecanografiada, i l’equivalent, si es presenten en forma 
escrita.

Un mes després del lliurament del premi, les còpies dels contes estaran a 
disposició dels col·legis, que podrán fer-se’n càrrec al Centre Municipal de 
les Arts, a la plaça de Quijano 2, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 
17 a 20 hores. Les còpies dels contes no retirades en el termini de 30 dies es 
destruiran.

LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ

 Les narracions s’han de presentar, per quintuplicat, a la Regidoria de 
Cultura d’Alacant, situada  al  Centre Municipal de les Arts,  plaça de Quijano  
2,   3a  planta  -03002 Alacant-  Tel.: 965 147 160.

 Per tal de preservar l’anonimat dels autors, cada narració  ha de 
presentar-se dins d’un sobre, a l’exterior  del qual només hi constarà el títol 
de la narració, el curs i l’escola. Este sobre ha d’acompanyar-se d’un altre 
tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el mateix títol; i a l’interior, el 
nom i curs de l’autor i la informació següent del tutor: nom, cognoms, escola, 
curs, telèfon de contacte i correu electrònic. Este segon sobre no s’obri fins 
que no es coneguen els treballs guanyadors.

JURAT

 El  Jurat és nomenat per l’alcalde-president de l’Excm. Ajuntament 
d’Alacant. Pot actuar amb la màxima llibertat i té les facultats d’emetre 
resolucions i  d’interpretar les bases. El Jurat ha de tenir molt en compte 
l’adequació de les narracions a l’edat dels autors i, si s’escau, pot declarar 
algun premi desert i destinar-ne la dotació a un altre. La participació en el 
concurs suposa l’acceptació de les presents bases.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 El període d’admissió d’obres comença el dia de la publicació 
d’estes bases i finalitza el dia 21 d’abril de 2015 a les 14:00 h

                              
Alacant,  23 de febrer de  2015
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XVIII
PREMI CONTARELLA
PRIMERA CATEGORIA

(Educació Infantil i 1r i 2n de Primària):
Conte guanyador:

El caragol decontent
Autor: Col.lectiu, 3 anys

Col·legi: CEIP Benalua
Conte finalista:

Les aventures de Xacxac
Autor: Col·lectiu, 2n B EP

Col·legi: CEIP Benalúa
SEGONA CATEGORIA

(3r i 4t de Primària):
Conte guanyador:

La meua aventra al lobbus
Autora: Carmen Koster Ulloa

Col·legi: CEIP Àngel de la 
Guarda – 4t EP

Conte finalista:
Turú, un peluix molt revoltós

Autora: Ana Lloret Pérez
Col·legi: CEIP Benalúa, 3r EP

TERCERA CATEGORIA
(5é i 6é de Primària):

Conte guanyador: 
Visca la vida

Autora: Julio Gómez Pérez
Col·legi: CP Prácticas-La Aneja, 

6é EP
Conte finalista:

El vampir de llet
Autor: Lucía Bermúdez  Sogorb

Col·legi: CEIP Joaquín Sorolla, 5é EP
QUARTA CATEGORIA

(1r i 2n ESO):
Conte guanyador: 

Sophie
Autora: Leire Valero García

IES Médico Pedro Herrero, 2n ESO
Conte finalista: 

Assassinat al London Empire 
State

Autora: Sofía Sánchez Sánchez
IES Cap de l’Horta, 2n ESO
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