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JUNTA LOCAL FALLERA DE SUECA  
DELEGACIÓ INFANTIL 

 

 

BASES CONCURS DE NARRATIVA INFANTIL 

#JOEMQUEDEACASA 
 

Des de la Junta Local Fallera de Sueca, sabem que aquests dies son difícils, especialment 

per als nostres fallerets i falleretes, per aquest motiu, convoquem el Concurs de Narrativa 

Infantil #Joemquedeacasa per a que els més menuts de la casa tinguen una ocupació i un 

passatemps i que el #QuedatACasa siga mes fàcil.  

 

1. PARTICIPANTS 

 Podran participar en aquest concurs tots els xiquets i xiquetes de les comissions 

falleres que estiguen censades a la Junta Local Fallera de Sueca a les següents 

modalitats: 

Modalitat A: De Primer a Tercer de Primària. 

Modalitat B: De Quart a Sisè de Primària. 

Modalitat C: Primer i Segon d’ESO. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES 

 L’obra ha de ser inèdita, anònima i escrita en valencià i per ordinador. Cal vigilar 

l’ortografia, així que demaneu ajuda a algun adult. 

 El tema de les tres modalitats és #Joemquedeacasa on podeu contar-nos lliurement 

qualsevol història, conte, relat o experiència durant aquests dies de confinament. 

 L’extensió dels treballs per a cadascuna de les modalitats és la següent: 

Modalitat A: Mínim un full, màxim dos fulls. 

Modalitat B: Mínim dos fulls, màxim tres fulls. 

Modalitat C: Mínim dos fulls, màxim quatre fulls. 

 

3. INSCRIPCIONS 

 El termini d’admissió de les obres s’obri amb la publicació d’aquestes 

bases i es tanca el dia 31 de març de 2020. 

 La inscripció serà via electrònica per facilitar la recopilació. Empleneu 

la fitxa del document Word que trobareu a aquestes bases i a les 

xarxes socials de la Junta Local Fallera i de les comissions i envieu-la 

junt amb el vostre treball  a l’adreça electrònica: jlfsueca@hotmail.com 

4. RESOLUCIÓ DEL CONCURS 

https://www.facebook.com/hashtag/quedateacasa?epa=HASHTAG
mailto:jlfsueca@hotmail.com
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 La valoració dels treballs, serà a càrrec de la Delegació d’Infantils de 

JLF amb la possibilitat de buscar un jurat extern depenent del 

nombre de participants.  

 La decisió del jurat serà inapel·lable i pot declarar desert algun premi 

o accèssit si ho considera convenient. 

 

5. PREMIS 

 Per cada modalitat s’atorgarà un Primer Premi i tres accèssits. Per 

als primers premis s’atorgarà un val de descompte en material escolar 

o productes similars en els establiments col·laboradors de Junta Local 

Fallera més el lliurament del pergamí corresponent, en canvi per als 

accèssits és farà entrega d’un detall commemoratiu i del pergamí 

corresponent. 

 A banda, els primers premis és publicaran a les xarxes socials de JLF i 

al llibret col·lectiu faller del 2021. 

 La resolució dels premis és realitzarà, entre tres a cinc dies després  

de finalitzar la data d’inscripció i és comunicarà a les xarxes socials i 

mitjans de comunicació locals.  

 La data del lliurament de premis coincidirà amb data i hora de 

l’entrega dels Premis a l’ús del valencià als llibrets fallers i de la 

Cavalcada del Ninot i que serà comunicat una vegada siga resolta 

aquesta situació d’emergència. 

 

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs comporta la plena acceptació d’aquestes 

bases. 

 

 

Sueca a 18 de març de 2020 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


