
Fantasia a Montanyana: III CONCURS DE CONTES 2021 

 

Participants 

Podran participar en el concurs tots els xiquets i xiquetes matriculats en el CEIP Tomàs de 
Montañana, en el curs escolar 2020-2021. 

 

Relats 

 

Els participants hauran d'escriure o contar una història. Ha de ser original, i no haver-se 
publicat, ni presentat prèviament en cap altre concurs. 

 

Per a garantir l'anonimat del concursant, per a la presentació del conte per part de les famílies, 
hauran d'escanejar o fotografiar el conte sense que figure el nom i curs en el propi relat. Les 
dades (Nom i curs) s'hauran de posar en l'apartat previst per a “l'assumpte” o en el cos del 
correu. 

 

Les històries han d'escriure's en castellà, valencià o anglés. 

 

Cada participant podrà enviar com a màxim un conte. No hi ha extensió mínima ni màxima. 

 

Les històries s'escriuran a mà, en bolígraf o llapis. No sols es valorarà la història en si, sinó 
també que la bona calꞏligrafia, la correcció ortogràfica i la qualitat en l'expressió escrita i la 
presentació siguen adequades per a l'edat i curs de cada participant. 

 

No es valoraran els relats presentats a màquina d'escriure o en ordinador, en el cas d'alumnes 
de primària. 

Els concursants d'infantil, sí que podran contar/presentar els seus contes gravats en 
vídeo/àudio, en lloc d'en format escrit. 

 

Els i les representants legals del cada participant consenten expressament el tractament i la 
publicació de les dades d'aquests, així com fotografies i conte, cedint els drets d'imatge i els 
contemplats en la Llei de propietat intelꞏlectual a l'AMPA, sense límit de temps, per a tothom 
i en qualsevol format, inclòs en els mitjans on l'AMPA anuncie el resultat del concurs. La 
base jurídica del tractament és l'article 6.1.a) del Reglament (UE) 2016/679 (el consentiment 
dels representants legals per a la gestió de solꞏlicituds, distribució d'obres als jurats, 
publicació de resultats, gestió de premis, i publicació o representació total o parcial de l'obra). 



No obstant això, aquests podran en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, 
supressió, limitació, portabilitat i oposició, en els termes establits en la Llei orgànica 3/2018, 
dirigint un escrit, al qual s'acompanyarà fotocòpia del DNI, a l'AMPA del *CEIP Tomàs de 
Montañana. en l'adreça Avinguda Balears 40, 46023 València. + info: 
www.ampatomasdemontanyana.es 

 

Termini de presentació 

Els relats podran presentar-se fins al 23 d'abril de 2021 inclòs. 

 

Lloc de presentació 

Els textos es remetran al següent correu electrònic fantasiamontanyana@gmail.com 

 

Categories 

Hi ha quatre categories per edat: 

-Infantil 

-Primer cicle 

-Segon cicle 

-Tercer cicle 

 

Premis 

A cada categoria li correspondrà un diploma, i la resta de premis que l'AMPA pose a la 
disposició dels guanyadors. 

 

Decisió 

El jurat estarà compost per un mínim de tres membres. Podrà haver-hi un comité de lectura 
que seleccione les obres sobre les quals el jurat haja de deliberar. 

 

Els contes guanyadors de cada categoria es comunicaran a través de les xarxes socials de 
l'AMPA (AMPA informa, entre altres). 

 

Una vegada feta pública la decisió del jurat, els originals i les seues còpies seran destruïts, 
sense que càpia cap reclamació en aquest sentit. 


