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BASES I TEMÀTIQUES DEL IX CONCURS D’ESCRIPTURA CRÍTICA 

JUVENIL DEL CLJO 

 

Bases 

1) Destinataris: poden participar el jovent ontinyentí i de voltants atenint-se a les següents 

categories: 

1a Categoria: joves estudiants d’E.S.O., mitjançant el departament de valencià del seu centre 

educatiu. 

2a Categoria: Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà mitjançant el departament de valencià 

del seu centre educatiu. 

3a Categoria: el jovent de 18 a 30 anys d’Ontinyent i voltants, mitjançant el formulari habilitat 

en www.joventutontinyent.com o fent l’entrega presencialment a l’oficina del CLJO. Per a fer aquesta 

entrega de forma presencial, caldrà dur l’imprés en un sobre identificat amb un pseudònim. Cal entregar 

en un sobre a banda, les dades de contacte (nom i cognoms, localitat i telèfon de contacte).  

 

Les categories 1a i 2a, són de caràcter local, no obstant això, també hi pot participar l’alumnat d’altres 

pobles que cursen estudis als centres educatius d’Ontinyent. Per a la tercera categoria, pot participar 

qualsevol persona del País Valencià.  

 

2) Els i les participants en edat escolar (categories 1a i 2a), han de presentar els seus escrits 

prèviament en el seu centre educatiu, concretament en el departament de valencià, qui serà 

l’encarregat de remetre’ls al CLJO.  

 

3) Els originals, que han d’anar signat amb un pseudònim, s’entregaran en el cas dels Centres 

Educatius, mitjançant una carpeta de Drive que se’ls habilitarà per part del CLJO. En aquesta carpeta cal 

incloure els escrits amb el pseudònim i a banda, un full on s’indiquen les dades de contacte de cada 

pseudònim (nom i cognoms, localitat i telèfon de contacte). Per als escrits d’aquesta categoria es poden 

enviar mitjançant aquest formulari.  

 

http://www.joventutontinyent.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrS71cimoZe8gC_oDyg0IbBub-voQYBIjMrxHtT3BA1bJYuA/viewform?usp=sf_link


Consell Local de la Joventut d’Ontinyent 

C/Joan XXIII, 10 baix 

96 238 37 51 -  621 25 17 61 

www.joventutontinyent.com 

conselljoventut@gmail.com 

CIF: G-46.984.381 

 

 
4) Els escrits hauran d’estar escrits amb un espai d’1,5, amb la lletra calibri, verdana o arial a 

mida 11. 

5) L’extensió dels escrits ha de ser mínim de 300 paraules i màxim de 600 paraules. 

 

6) Els treballs han de ser inèdits, i s’han de presentar en Word o PDF. En el cas de la 3a 

categoria, si es presenta físicament, aquest ha de ser un text imprés. En el cas de les obres guanyadores, 

es requerirà al o la guanyadora una fotografia apaïsada per a la seua publicació. 

 

7) Els escrits han de ser en valencià.  

 

8) Es valorarà l’ús correcte de la llengua, originalitat, grau de coherència, maduresa de la crítica i 

cenyir-se a la temàtica de la categoria en la qual es participa 

 

9) Termini de presentació: fins al 10 de juny de 2022 a les 23.59 hores. 

 

10) Per a la primera categoria s’estableix un premi de 100€ per a gastar en qualsevol comerç 

adherit al Comerç In - Ontinyent, un lot de llibres i la publicació al periòdic digital VilaWeb-Ontinyent, 

per al o la guanyadora. I un taló per un valor de 50€ per a gastar en qualsevol comerç adherit al Comerç 

In per al professor o professora de la persona guanyadora. Per a la segona categoria s’estableix un premi 

de 125€ per a gastar en qualsevol comerç adherit al Comerç In - Ontinyent, un lot de llibres i la 

publicació al periòdic LOCLAR, per al o la guanyadora. I un taló per un valor de 50€ per a gastar en 

qualsevol comerç adherit al Comerç In per al professor o professora de la persona guanyadora. Per a la 

tercera categoria s’estableix un premi de 150€ per a gastar en qualsevol comerç adherit al Comerç in – 

Ontinyent, un lot de llibres i la publicació a El Periòdic d’Ontinyent.  

Els premis es poden declarar deserts.  

 

11) L’organització fixarà la composició del jurat, que es farà públic oportunament.  

 

12) El veredicte del jurat es farà públic el dimecres 22 de juny.  

 

13) L’entrega de premis es realitzarà el dimecres 29.  
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14) Els escrits guanyadors i finalistes, quedaran en propietat del CLJO, que serà l’encarregat de 

publicar-los.  

15) Totes les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat, el veredicte del 

qual és inapel·lable.  

 

· ORGANITZADOR: Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO 

· COL·LABORADORS: Institut Valencià de la Joventut – IVAJ, Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esports – Servei de Política Lingüística,  Ajuntament d’Ontinyent – Regidoria de Joventut, Comerç In, 

Coordinadora de la Vall d’Albaida per la defensa i ús del valencià – Escola valenciana, VilaWeb – 

Ontinyent, Loclar i El Periòdic d’Ontinyent.  

 

TEMÀTIQUES 

 

1ª CATEGORIA 

Alumnat de 3r i 4t d’ESO 

Temàtica:  Rols i estereotips de gènere en el nostre dia a dia. Com ens afecten? 

2ª CATEGORIA  

Alumnat de Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà – CFGM. 

Temàtica: Negacionisme – Com afecten les xarxes socials en el nostre dia a dia? 

3ª CATEGORIA 

Joves de 18 a 30 anys. 

Temàtica: Salut Mental – Quina és la nostra situació? . 

 

 Si teniu qualsevol dubte podeu enviar-nos un correu a conselljoventut@gmail.com o un 

WhatsApp al 621 25 17 61. 

 

Ontinyent, 6 de maig de 2022. 

mailto:conselljoventut@gmail.com

