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El Certamen Literari 
Escolar en Llengües 
d’Origen és un concurs 
de creació literària en 
el qual l’alumnat de les 
escoles de Catalunya 
participa amb un text 
escrit en la seva llengua 
familiar.

El principal objectiu del 
Certamen és fomentar 
entre els alumnes el 
respecte per la diversitat 
cultural i lingüística 
mitjançant l’ús de les 
dues llengües més 
importants: la familiar i 
la de la societat d’acollida.

El Certamen, que celebra 
enguany la seva onzena 
edició, és un projecte 
d’Amics de la Unesco de 
Barcelona (AUB) dirigit 
a crear espais de civilitat, 
pau i convivència on 
totes les cultures es 
trobin acollides.

Participants 

Podrà participar al Certamen Literari l’alumnat 
de tots els centres escolars de Catalunya. Hi 
ha tres categories:
 

  Educació Primària
  Educació Secundària Obligatòria
  Batxillerat  

Tema proposat
 
El tema proposat per al XIV Certamen és:
“La comunicació intergeneracional (avis, pares, 
fills i nets) a l’era digital.”

Creieu que existeix una bona comunicació?, 
podem millorar-la?, com? Com us comuniqueu 
amb els pares o els avis? Jugueu, parleu, 
xategeu plegats? Està la gent gran connectada 
a l’era digital?

Els treballs han de tenir obligatòriament 
estructura de narració i han de ser sempre de 
creació pròpia.

Criteris de selecció

El jurat valorarà en els treballs presentats: el 
tractament donat als valors de la UNESCO, la 
fluïdesa i correcció ortogràfica i gramatical, 
l’ús d’expressions i girs propis de cada llengua 
i l’originalitat en la utilització de l’enunciat 
de la proposta. La decisió del jurat serà 
inapel·lable. 

 

Presentació

Es poden presentar redaccions en qualsevol 
llengua. El text ha d’ocupar com a màxim una 
cara d’un full DIN-A4. No obstant això, les que 
no hagin estat escrites en català o castellà 
s’hauran d’acompanyar de la seva traducció 
al català en un full a part. 

Cada participant només pot presentar un 
treball individual i cada escola, un màxim de 
50. Cada treball haurà d’incloure les següents 
dades: nom, cognoms, edat i centre escolar 
de l’autor; títol i llengua de l’obra.

Els relats s’enviaran digitalitzats a 
l’adreça de correu electrònic: certamen@
amicsunescobarcelona.cat. En cas que no 
sigui possible, es faran arribar a la seu d’Amics 
de la Unesco (c. de Mallorca, 207, pral. 1a; 
08036 Barcelona).

Premis 
S’atorgaran els següents premis: 
 

dEducació Primària (5 premis en llengües 
comunitàries i 5 premis en llengües no 
comunitàries).

  Educació Secundària Obligatòria (5 premis 
en llengües comunitàries i 5 premis en 
llengües no comunitàries).

            Batxillerat (2 premis en llengües comunitàries 
i 2 premis en llengües no comunitàries). 

Els participants premiats rebran un diploma 
acreditatiu del premi obtingut en un acte 
formal que tindrà lloc durant el curs escolar. 
També rebran un diploma de participació 
tots els  alumnes  i  centres participants al 
Certamen.

Els textos premiats, així com els accèssits, 
seran publicats en el suport que l’organització 
consideri adient. L’organització es reserva el 
dret de deixar algun premi desert i d’atorgar 
els accèssits o premis especials que consideri 
oportú.

No s’acceptaran els treballs que no s’ajustin a 
aquestes bases.

Les dades facilitades pels centres escolars quedaran 
subjectes a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal.

Amb la participació en el Certamen s’autoritza l’ús, 
per part d’AUB, de les imatges preses durant el 
transcurs del Certamen i en l’acte de lliurament de 
premis.

La participació en el Certamen implica l’acceptació i 
el compliment de les bases.


