XII FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ
10è Concurs de Narració Oral Joan Bahí

La Fira del conte de Medinyà vol potenciar, recuperar i mantenir la força de la
paraula dita, de la tradició oral. Trobar un espai on les històries narrades
engresquin petits i grans. Donar força a la veu que embolcalla la narració i fer
possible que els que escolten, s'emocionin i s'impregnin de la màgia
d’històries i contes.

1. CONVOCATÒRIA
Concurs de narració oral en el marc de la XII Fira del Conte de Medinyà.
Consisteix en: presentar una gravació d’uns 5 a 10 minuts amb la narració
d’un conte.
Fer la inscripció prèvia a: formulari narració oral 2022
Enviar la gravació al correu de la fira: firadelconte@gmail.com
Un jurat especialista seleccionarà les tres millors narracions.
Les tres narracions finalistes faran un concurs en directe davant l’alumnat de
l’escola Santa Fe de Medinyà que actua com a jurat, al costat del jurat
d’expert.
Divendres dia 20 de maig, a les 15:15 (narradors a les 14:45 h), al local
social de Medinyà. Carrer Migdia, 18, es farà la sessió presencial.

2. CONDICIONS
Cada participant ha de presentar una narració oral, que pot ser un conte
tradicional, d’autor o propi. Es valorarà la interpretació, l’adequació i l’emoció.
La narració gravada pel concurs ha de durar entre 5 i 10 minuts. Es pot

acompanyar l’explicació amb material complementari.
Es valorarà:
●
●
●
●
●

La interpretació i l’expressivitat.
El rigor en el domini lingüístic.
L'adequació de la història a nens i nenes entre 1 i 10 anys.
La posada en escena i el potencial comunicatiu.
L'empatia amb els interessos i expectatives infantils.

La narració guanyadora participarà en la fira del conte del diumenge 22 de
maig.
El termini d’inscripcions serà des que es publiquin les bases fins al 13 de
maig. Caldrà inscriure's prèviament a través del formulari que estarà obert
fins al dia 13 de maig de 2022.
Abans del dia 17 de maig es comunicaran les narracions finalistes.

3. JURAT
Hi haurà un jurat especialitzat nomenat per l’Associació de la fira del conte,
amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, de
l’escola Santa Fe de Medinyà, del grup de teatre Dosdedeu, de la UdG o el
MRP-Girona i una persona representant de l’ABACUS, que col·labora en el
premi.
Aquest jurat seleccionarà les 3 narracions finalistes.
El dia de la narració presencial, el públic, format per nenes i nens de primària
de tercer a sisè, emetrà el seu vot de qualitat.
Es contrastaran les votacions amb el jurat expert que també hi serà present.
El mateix dia es proclamarà la narració guanyadora.
4.PREMI
Al guanyador li correspondrà la quantitat de 200€ i un val de 50€ d’ABACUS. I
es compromet a participar en la Fira el diumenge següent, dia 22 de maig,
explicant el conte premiat dins l’horari de la programació de la fira.
Ells finalistes rebran un val de material de l’ABACUS de 50€ i material de la
fira.
5. LLIURAMENT DEL PREMI
El dia de la fira, el diumenge 22 de maig de 2022 a la tarda, a l’acte de
cloenda de la XI Fira del Conte de Medinyà, es lliurarà el premi.

6. NOTA
El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi.
Per qualsevol dubte, contactar per correu: firadelconte@gmail.com, amb
l’assumpte Concurs narració oral

