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El Port de Tarragona convoca el VI Premi de Narrativa Curta Port de Tarragona, que té per objectiu promoure l’ús
literari del català i de l’anglès als instituts i centres educatius del Camp de Tarragona. Hi poden participar tots els
centres educatius públics, concertats i privats. Els treballs que optin a aquest premi de narrativa curta s’hauran de
regir segons les bases següents.
BASES
1. CARACTERÍSTIQUES
Narracions breus sobre tema portuari o marítim, preferentment del litoral tarragoní. Els treballs han de ser
inèdits, escrits en català o en anglès i només s’admetrà un treball per persona.
2. CONCURSANTS
Adreçat a alumnes d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Formació Professional i Escola Oficial d’Idiomes,
o estudis equivalents per edat (entre 12 i 19 anys).
3. PRESENTACIÓ DEL TEXT
Els textos es presentaran: • En lletra Arial, cos 12 i interlineat a 1,50. • El format serà DIN A4, amb el text justificat,
i les pàgines numerades • Extensió de 3 a 5 pàgines, o l’equivalent mínim que és de 6.100 caràcters.
Optativament, es pot incorporar una imatge (foto, gravat, dibuix...) que il·lustri el text, però no es tindrà en
compte a l’hora de considerar l’extensió del treball.
4. DIFUSIÓ
El Servei Territorial del Departament d’Educació a Tarragona farà la difusió de les bases d’aquest premi en els
centres i àmbit anteriorment esmentats.
5. PRESENTACIÓ
L’obra serà tramesa a l’adreça següent de missatgeria electrònica
preminarrativa@porttarragona.cat d’acord amb el següent procediment.
Un primer missatge electrònic en el qual:
1- A l’apartat “assumpte” constarà “PREMI NARRATIVA”.
2- En el cos del missatge constarà el títol de l’obra, i cap més dada.
3- S’adjuntarà l’obra en format PDF i WORD, que s’anomenaran com el títol de l’obra.
4- El contingut del PDF i WORD serà el títol i el text de la narració. Al final del text hi constarà el curs acadèmic,
amb el format: 1-ESO / 2-ESO /3-ESO / 4-ESO / 1-BAT / 2-BAT, o curs acadèmic corresponent, i l’edat.
A part del curs, i de l’edat, no ha de constar cap altra dada més.
Es confirmarà la recepció
Un segon missatge electrònic en el qual:
1- A l’assumpte constarà “PREMI NARRATIVA - DADES”
2- En el cos del text constarà el títol de l’obra, i cap més dada.
3- S’adjuntarà un document en PDF, que s’anomenarà com el títol de l’obra, i on constarà:
a. Títol de l’obra.
b. Dades de l’autor/a: nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic.
c. Centre educatiu al qual pertany, i dades del centre: adreça postal, telèfon i correu electrònic.
d. Curs acadèmic.
d. Professor i/o tutor que ha revisat el treball, amb el seu correu electrònic.
Es confirmarà la recepció

5. TERMINI D’ADMISSIÓ
La data límit de lliurament serà divendres, 31 de maig de 2019, a les 24 h. Passat aquest termini no s’acceptarà cap més obra.
6. JURAT
El jurat estarà integrat per:
•Representants del Port de Tarragona.
•Representants dels Serveis Territorials del Departament d’Educació.
La decisió serà inapel·lable, i els premis es podran declarar deserts si es considera que els treballs no s’ajusten al tema que es demana.
7. VEREDICTE
El veredicte es farà públic el dijous 13 de juny de 2019, en un acte a la sala de conferències de l’Autoritat Portuària de Tarragona.
8. PREMIS
S’atorgaran els següents premis en funció de la qualitat dels treballs, que seran:
•Un primer i un segon premi per al redactat en anglès.
•Un primer i un segon premi per al primer cicle d’ESO (primer i segon d’ESO, o estudis equivalents).
•Un primer i un segon premi per al segon cicle d’ESO (tercer i quart d’ESO, o estudis equivalents).
•Un primer i un segon premi per al cicle de BAT (primer i segon de BAT, o estudis equivalents).
Essent el primer premi per cada categoria: Tauleta tàctil de 10.1”, de 3 GB de RAM, 32 GB de memòria interna.
i el segon premi per cada categoria: Tauleta tàctil de 10.1”, de 2 GB de RAM, 16 GB de memòria interna.
La classe dels guanyadors/es serà obsequiada amb una visita al Museu del Port, així com un viatge
amb la ‘golondrina’.
9. EDICIÓ DE LES OBRES
El Port de Tarragona es reserva la propietat dels textos, així com els drets de publicació.
A més de les vuit obres guanyadores, el jurat seleccionarà les obres que consideri mereixedores per la seva qualitat,
amb les quals confeccionarà el llibre digital d’aquesta edició del premi, i hi incorporarà les imatges que consideri adients.
10. CONDICIONS GENERALS
1- Els treballs han de ser inèdits, i els autors/es n’han de garantir l’originalitat.
2- El text, abans de ser presentat al premi, haurà d’estar revisat per un professor del centre educatiu.
3- El jurat ha de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases.
4- El Port de Tarragona garanteix la privacitat dels originals i les dades dels participants, exceptuant els treballs
guanyadors i els treballs seleccionats per a ser publicats.
5- La presentació dels originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases, i dels drets i obligacions que impliquen.
Tarragona, 24 de gener de 2019

