
whatsapp
relats

Concurs literari digital
per a alumnes de 4t d’ESO 
de l’Alt Pirineu, Aran i Andorra

Alguna vegada t’ha pas-

sat pel cap escriure un 

relat amb el mòbil com si 

es tractés d’un missatge 

de whatsapp? Doncs això 

és, justament, el que et 

proposem. Que no tens 

ni idea de com s’ha de 

fer? I tant que en saps! 

Vinga, posa les neurones 

en marxa. Fixa’t: només 

cal que escriguis un 

micro-micro-micro-relat: 

el màxim són 100 parau-

les, que són exactament 

les mateixes que té el 

text que estàs llegint. Ho 

pots fer en un plis-plas! I 

si, a més, ho fas bé, tens 

opció a guanyar. Què? 

T’hi poses?

20 PARAULES 

40 PARAULES

60 PARAULES

80 PARAULES 

100 PARAULES 

Que dius que què?
__ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organització:

Amb la col·laboració de:

associació

8è CONGRÉS D’EDUCACIÓ I ENTORN



Bases
1. Participants.

d’Andorra.

2. Tema.
El relat haurà d’estar relacionat amb un tema concret, 

el concurs.

3. Data, hora i lloc.
Els relats s’hauran d’escriure i enviar el dia 15 d’abril 
de 2016 entre les 9.00 h i les 12.00 h. Els treballs es 

4. Llengua.
El relat ha d’estar escrit en llengua catalana o en llen-
gua aranesa.

5. Originalitat.
Els relats presentats han de ser originals i haver estat 
escrits en el dia i l’horari establerts al punt 3 d’aques-
tes bases.

6. Extensió.
Només s’admetrà un relat per alumne.

7. Suport. 
El relat s’ha descriure amb el telèfon mòbil com a 
missatge de whatsapp.

8. Procediment.
El dia 15 d’abril de 2016, a les 9.00 h, els professors 

telèfon mòbil un missatge de whatsapp en el qual 
se’ls indicarà el tema en què s’haurà de basar el relat 

-

-
criure’l i enviar-lo per whatsapp al número de telèfon 
mòbil que l’organització facilitarà als centres.

el seu nom i cognoms, el curs i el centre a què per-
tany.

10. Trasllat al jurat.
-

dor a cada relat rebut, que és el que traslladarà als 
membres del jurat juntament amb el relat correspo-
nent, de tal manera que els membres del jurat no 
coneixeran el nom dels autors dels relats mentre els 

d’emetre el veredicte.

11. Jurat.
El jurat estarà integrat per membres de l’Associació 

-
grada per escriptors, editors, llibreters i altres actors 
relacionats amb el món del llibre al Pirineu. El seu ve-
redicte serà inapel·lable.

12. Criteris de valoració.
A l’hora de valorar els relats presentats a concurs, els 

l’estructura de la narració, la coherència, l’originali-

El llenguatge propi de la comunicació per whatsapp 

l’autor estableixi amb el propi relat.

13. Premis.
-

t(s) algun(s) dels premis si considera que els treballs 

de llibres.

14. Lliurament dels premis. 

demaig a les 11.30 hores a la sala Sant Domènec de 
la Seu d’Urgell.

15. Publicació de les obres. 

pàgina web www.congresseu.net

16. Drets d’autor.
-

sessió dels drets i, per tant, estaran autoritzats a pu-

17. Acceptació de les bases. 
-

tació de les seves bases.

Bases


