
                                          
 

2n Concurs de relats curts 2023 de 

l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) 

 

Des del Grup Educació de l’OAT tornem a engegar el Concurs de relats curts sobre l’aigua i convidem a 

totes les escoles de la ciutat a participar-hi. 

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: 

Aigua de l’aixeta versus aigua envasada. 

Participants: 

Quatre categories 

 Alumnes d’Educació Primària, Cicle Mitjà (8 a 10 anys)  

 Alumnes d’Educació Primària, Cicle Superior (11 a 12 anys) 

 Alumnes d’Educació Secundària, 1r i 2n ESO (13 a 14 anys) 

 Alumnes d’Educació Secundària, 3r i 4t ESO (15 a 16 anys) 

 

Data límit de lliurament: 

El termini de presentació dels relats, s’obrirà l’1 de març i es tancarà el 2 de maig del 2023 ambdós 

inclosos. 

 



                                          
 

Requisits: 

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

Al document cal fer constar el títol de l’obra, pseudònim i nom de l’escola. 

 

Presentació: 

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

Haurà d’anar signat amb un pseudònim, l’edat, el curs i el nom de l’escola. Ha de tenir una extensió 

màxima de 3.000 caràcters, font Arial, mida 12 i interlineat 1,5. 

 

 Via convencional 

Els textos s’hauran de presentar amb un únic sobre tancat, mida A4 on es faran constar les 

següents dades: 

“2n Concurs de Relats curts de l’OAT” 

Observatori de l’Aigua de Terrassa 

C/ Pantà,20  2a planta (Medi Ambient) 

08221 Terrassa 

 Via electrònica 

Enviar un correu-e a grup-educacio@oat.cat amb les dades identificatives de l’autor/a (títol obra, 

pseudònim, edat, curs i nom de l’escola) 

Adjuntar el relat curt en format pdf 

 

Criteris de Valoració de les propostes: 

El jurat valorarà l’originalitat, la correcció i bona redacció del relat, així com l’adequació a la temàtica. 

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: Aura Vidal Carrasco (Enginyeria Sense Fronteres i Grup Educació de l’OAT), 

Begoña Linuesa (àrea de Medi ambient de l’Ajuntament de Terrassa i Grup Educació de l’OAT), Emili Díaz 

(Grup Educació de l’OAT), Angels Tripiana (Dones d’Aigua i OAT) , Dolors Frigola (Dones d’Aigua i OAT), 

Sònia Giménez (Dones d’Aigua i OAT) i Adelmai Company (Grup Educació de l’OAT) 

El Jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si ho considera oportú. 

El veredicte es farà públic durant la primera setmana de juny, amb motiu de la Setmana del Medi ambient, 

mitjançant la publicació dels guanyadors i els relats  a la web de l’OAT. 
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Es convocaran les escoles guanyadores a la Festa del  Medi ambient que tindrà lloc l’11 de juny al Parc de 

Vallparadís per fer el lliurament dels premis als autors i autores dels relats guanyadors.  

 

Premis: 

Un premi per a cada categoria. L’alumne/a premiat/da obtindrà un regal significatiu de l’OAT i la classe 

també serà obsequiada per dues activitats de lleure a triar pels tutors/es a partir d’una proposta feta pel 

Grup. 

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’autor: 

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

L’autor o autora cedeix tots els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra a l’OAT. No 

hi haurà cap mena de retribució econòmica per aquesta cessió. 

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

 

Per a més informació contactar amb l’Observatori de l’aigua de Terrassa www.oat.cat ,  

 grup-educacio@oat.cat 

http://www.oat.cat/
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