
 

BASES DEL II CONCURS DE CONTES DE 
NADAL 

FEDERACIÓ DE COLLES DE CASTELLÓ 
 

La Federació de Colles de Castelló convoca el SEGON CONCURS DE CONTES DE NADAL amb 
l'objectiu de fomentar la participació de manera especial entre el xiquets, xiquetes i jovens de 
Castelló expressant les seues qualitats artístiques mitjançant la redacció de contes i relats 
nadalencs. 
 
PRIMERA. Participants 
 
Podran presentar-se a aquest concurs els xiquets i xiquetes i joves de Castelló, entre els 6 i els 
18 anys. 
 
SEGONA. Categories 
 
S'estableixen tres categories: 
 

A) De 6 a 9 anys (nascuts entre els anys 2012-2015) 
B) De 10 a 14 anys (nascuts entre els anys 2007-2011) 
C) De 15 a 18 anys (nascuts entre els anys 2003-2006) 

 
TERCERA. Tema 
 
El tema de la redacció objecte del concurs versarà sobre el Nadal, mitjançant un conte o relat 
curt, inèdit, adaptació popular o fictici deixant a la imaginació de l'autor el contingut d'aquest. 
Podrà ser redactat tant en valencià com en castellà.  
Es valorarà per part del jurat l'originalitat dels escrits presentats. 
 
QUARTA. Format 
 
Els treballs presentats a concurs hauran de ser MANUSCRITS amb una extensió no superior a 
dos folis i PER UNA SOLA CARA. Podran estar il·lustrats. 
 
Per als participants més xicotets, en el cas que els pares/mares/tutors consideren de difícil 
lectura el manuscrit, podran presentar adjunt a l'original una còpia del mateix escrit en 
ordinador. 
 
QUINTA. Presentació i termini de lliurament 
 
• Els treballs s'entregaran presencialment en l'Oficina de Federació de Colles 
• El termini de lliurament romandrà obert els dies 30 de novembre, 7 i 14 de desembre, en horari 
de 18.00 a 20.00 hores en l'oficina de la Federació del Palau de la Festa, Rio Sella núm. 1, primer 
pis. 
 
• MOLT IMPORTANT: ES LLIURARÀ EL MANUSCRIT EN UN SOBRE DIN A4 
TOTALMENT TANCAT I SENSE CAP NOM NI IDENTIFICACIÓ NI EN L'ANVERS NI REVERS D'AQUEST. 



 
• ELS FOLIS DEL MANUSCRIT NO HAURAN DE PORTAR CAP IDENTIFICACIÓ QUE PERMETA SABER 
L'AUTOR/A D'AQUEST. 
 
• ES DEURÀ LLIURAR TAMBÉ UN SOBRE XICOTET TOTALMENT TANCAT SENSE CAP TIPUS DE 
D’IDENTIFICACIÓ NI EN L'ANVERS NI REVERS D'AQUEST, AMB UN PAPER A l'INTERIOR AMB LES 
SEGÜENTS DADES: 
 

I. NOM DE L'AUTOR/A 
II. EDAT 
III. ADREÇA COMPLETA I TELÈFON DE CONTACTE 
 

SEXTA. Premis 
 
• Els premis s'entregaran el dia 21 de desembre en horari de vesprada per determinar. 
• Els autors rebran un obsequi en el moment de presentar els seus contes. 
• S'entregarà un premi per cadascuna de les categories, consistent en un diploma d'honor i un 
regal. 
• A causa de les circumstàncies actuals, s'informarà al llarg del concurs de l'hora i el lloc de 
lliurament, encara per determinar. 
 
SETENA. Jurat 
 
• El jurat estarà constituït per membres de diferents col·lectius festers, actuant com a secretari 
sense vot, el secretari de la Federació de Colles de Castelló. 
• La decisió del jurat serà inapel·lable i es realitzarà el 17 de desembre una vegada finalitzat el 
termini de lliurament. Es triaran els contes guanyadors per a cada categoria. 
• En el cas de poder realitzar un acte públic per a atorgar els premis, el nom dels guanyadors es 
coneixerà en el mateix moment amb l'obertura dels sobres amb les dades personals dels autors 
dels contes guanyadors. 
 
OCTAVA. Normes finals 
 
• La presentació de qualsevol dels treballs implica: 
 

 L'autorització per a poder procedir a la seua exposició i utilització 
 L'acceptació d'aquestes bases i de les decisions que adopte el Jurat en 

aquells aspectes no previstos en aquestes. 
 Els treballs guanyadors quedaran en propietat de la Federació de Colles de Castelló, 

podent fer d'ells l'ús publicitari que s'estime convenient, amb esment del seu autor/a. 
 Els pares, mares o tutors dels concursants, autoritzen a la Federació de Colles de Castelló  

fer ús de les imatges que es puguen realitzar durant l'acte de lliurament de premis el dia 
citat. 

 
 

Federació de Colles de Castelló 
Novembre de 2021 


