
 

 
 
 
“PARAULES D’AMOR”: IV EDICIÓ CONCURS 
DE CARTES D’AMOR (O DESAMOR) DE LA 
XARXA JOVES.NET 
 
 
El Consorci Xarxa Joves.net convoca “Paraules 

d’amor”, concurs de cartes d’amor (o desamor), amb l’objectiu de  
fomentar entre els més joves relacions afectives saludables, basades 
en el respecte, equitat i la valoració mútua, a més de contribuir al 
descobriment de l’escriptura com un tipus de comunicació creativa 
mitjançant la qual poder expressar-se. 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA  
 

1. PARTICIPANTS 
 
Podrà  participar-hi  qualsevol  jove empadronat i/o escolaritzat en 
centres educatius dels municipis membres de la Xarxa Joves.net, amb 
una edat d’ entre 12 i 18 anys, inclosos en la data de termini de 
presentació de treballs. 
 

2. LA TEMÀTICA 
 
El  tema  serà  tot  allò  que  fa  referència  a  l’amor o al desamor, on 
es reflectisquen valors com el respecte i la igualtat.  
 
Es tindran en compte elements com la presentació, maquetació, 
ortografia, cohesió i estructura del text, i es valorarà que els textos 
estiguen escrits en valencià. 
 
  

3. PRESENTACIÓ DE TREBALLS 
 
Els treballs presentats seran  cartes d’amor (o desamor), ocuparan un 
full DIN-A4 per una cara, amb un màxim de 300 paraules, i 
obligatòriament han d’estar escrites amb ordinador. 
  
 
Els treballs es presentaran en paper, signats amb un pseudònim i en 
un sobre tancat (sense cap tipus d’identificació exterior), a l’interior 
del qual caldrà  incloure un altre sobre amb la fitxa d’inscripció.  
 
 
 
 



 

 
Es  presentaran al Centres Juvenils Municipals dels municipis membres 
del Consorci Joves.net. 
 
L’admissió  dels  treballs  finalitzarà  el dia 13 de febrer de 2015, i la 
data i lloc del lliurament del premi es comunicarà amb la suficient 
antelació.   
 
 

4. ELS PREMIS 
  
Hi ha dos premis: 
 

• Millor carta d’amor per a alumnat d’entre 12 i 14 anys: Lector de 
llibres electrònics + lot de llibres electrònics, valorats en 125 € 

• Millor carta d’amor per a alumnat d’entre 15 i 18 anys: Lector de 
llibres electrònics + lot de llibres electrònics, valorats en 125 € 

 
 

5. EL JURAT I LA SEUA DECISIÓ   
 
L’organització del concurs configurarà el jurat; Aquest estarà  integrat 
per: president del Consorci Xarxa Joves.net que actuarà com a 
president, un/a tècnic/a d’un departament de Joventut d’un municipi 
de la Xarxa Joves.net que actuarà com a secretari/a -amb veu però 
sense vot- i professorat de l’àmbit reglat i  no reglat.  
 
La decisió del jurat serà inapel�lable i resoldrà situacions que 
sorgisquen i que no estiguen previstes en aquestes bases. 
 
El premi podrà ser declarat desert. 
 
 

6. PUBLICITAT 
 
Per a difondre el concurs, Consorci Xarxa Joves.net utilitzarà la pàgina 
web de Joves.net, les seues xarxes socials a més d’altres procediments 
que es determinen necessaris. 
 

7. ALTRES DETERMINACIONS  
 
El  fet  de  presentar-se al concurs suposa l’acceptació de les bases, 
quedant exclosos els treballs que no complisquen els termes 
d’aquestes bases. 
 
El Consorci Xarxa Joves.net es reserva el dret d’utilitzar les cartes 
presentades al concurs en activitats i accions que considere oportunes.  
 



 

 
 

 

 

 

                 

                                               
       FITXA  

                                     D´ INSCRIPCIÓ 
                     

 

 

 

 

PSEUDÒNIM:  

_______________________________________________________ 

NOM I COGNOMS:  

_______________________________________________________ 

ADREÇA:  

_______________________________________________________ 

MUNICIPI:                                         CP:  

_______________________              _________________________ 

CENTRE EDUCATIU: 

_______________________________________________________ 

DATA DE NAIXEMENT:  

_______________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC:  

_______________________________________________________ 

TELÈFON:  

_______________________________________________________ 


