
                                     

1r CONCURS DE RELATS CURTS DE L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA (OAT)

Objectiu:

Promoure l’interès dels infants i joves per a L’aigua com a bé comú i escàs que cal preservar i al 
qual han de tenir dret totes les persones.

Temàtica:

L’aigua a Terrassa. Com arriba l’aigua a les cases? Les fonts de Terrassa. Què passa quan una 
persona no té aigua? 

Participants:

Quatre categories:

Alumnes de primària de 8 a 10 anys.

Alumnes de primària d’11 a 12 anys.

Alumnes d’institut de 13 a 14 anys.

Alumnes d’institut de 15 a 16 anys



                                     

Presentació:

Cada escola presentarà un màxim de 3 escrits per categoria i aula.

El relat ha d’ésser original, inèdit i ha d’estar escrit en català .

S’ha de signar amb un pseudònim i ha de tenir una extensió màxima de 3000 caràcters, escrits 
amb lletra Arial, mida 12 i espai 1,5.

A la part del darrere de l’escrit constaran les dades de l’autor/a (nom i cognoms, edat, curs 
escolar i escola).

Via convencional:

Els textos s’hauran de presentar amb un únic sobre tancat, mida A4 amb les dades següents:

“Concurs de microrelats de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa”

Observatori de l’Aigua de Terrassa

C/Pantà, 20 2a planta ( Medi Ambient)

08221 Terrassa

Via electrònica:

Inscriure’s enviant un correu electrònic taulaeducacio@oat.cat      amb  les dades identificatives de 
l’autor (nom i cognoms, edat, curs escolar i nom de l’escola). 

Adjuntar el text signat amb un pseudònim.

Termini de presentació:

El termini de presentació dels relats, s’obrirà l’14 de març i es tancarà el 30 d’abril ambdós 
inclosos.

Criteris de Valoració de les propostes:

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència en base als criteris de valoració que 
determinin i que s’hauran de basar en artístics, literaris i de contingut.

Jurat i veredicte:

El Jurat estarà format per Marti Kübesch (Enginyeria Sense Fronteres, Taula d’educació de 
l’OAT), Begoña Linuesa (àrea de Mediambient de l’Ajuntament de Terrassa i Taula d’educació de 
l’OAT), Emili Díaz (Taula d’educació de l’OAT), Àngels Tripiana (Dones d’Aigua i OAT) , Dolors 
Frigola (Dones d’Aigua i OAT).

El jurat podrà declarar el premi com a desert.

El veredicte es farà públic el dia  3 de juny amb motiu de la setmana de mediambient, mitjançant 
la publicació del nom dels guanyadors i els microrrelats a la web de L’OAT.



                                     

Premis: 

Un lot de llibres per la classe i un regal significatiu de l’OAT per l’alumne que hagi escrit el text 
premiat de cada categoria. 

Dades personals:

Les dades personals es tractaran d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de 
protecció de dades de caràcter personal.

Drets d’imatge:

L’autor o autora reconeix ser qui ha escrit el relat i com a tal té tots els drets, sobre l’obra 
presentada al concurs.

L’autor o l’autora cedeix tots els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra, a
l’Observatori de l’aigua de Terrassa. 

No hi haurà cap mena de remuneració econòmica per aquesta cessió.

Acceptació de les bases:

La participació en aquest concurs, porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

Per a més informació contactar amb L’ Observatori de l’Aigua de Terrassa  www.oat.cat


