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XXI PREMI M. MONTSERRAT OLLER 2022 

Narracions Curtes per a alumnes de Cicle Superior de Primària

Bases
Tema
Narració original d'un conte d'aventures o misteri.

Presentació 
Escrita en català, d'una extensió màxima de 4 fulls, es recomana a un espai i mig i tipus
de lletra Arial  12 o equivalent. S’haurà de presentar en format PDF. A la narració hi
figurarà només el títol i el nivell escolar de l'autor. El nom de l’arxiu que conté l’obra ha
de ser el títol d’aquesta.

Nivells
Nivell de 5è de Primària. Nivell de 6è de Primària.

Tramesa
L'escola farà arribar les narracions corresponents per mitjà del formulari de participació
corresponent  al  Premi  M.  Montserrat  Oller,  habilitat  a  la  pàgina  web  d’Òmnium:
www.omnium.cat/terrassa/nitdelmisteri

Termini d'admissió
L'admissió d'originals acabarà el dia 30 d’abril de 2022, a les 7 del vespre. Els originals
no premiats seran eliminats una vegada lliurat el premi.

Dotació
Premi per a cada nivell d'un xec de 70 euros en llibres pel guanyador i un altre xec de 70
euros en llibres pel centre educatiu.

Jurat
El jurat del XXI Premi M. Montserrat Oller de Narracions Curtes per a alumnes de cicle
superior de Primària, està constituït per les següents persones: Núria Oller (presidenta),
Mariona Carreras,  Maria  Perelló,  Maria  Dolors  Pulido,  Neus Torné i  Assumpta  Nicolau
(secretària). Les decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà que s'accepten pel sol
fet de concórrer al premi. Si ho considera convenient, el jurat pot declarar-lo desert.

Veredicte i Lliurament
En la celebració de la Festa de la NIT DEL MISTERI al Teatre Principal, plaça de Maragall
2, de Terrassa a 2/4 de 8 del vespre del dia 28 de juny de 2022. 

Terrassa, novembre de 2021
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