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Concurs de relats breus ‘Dona vida a la nostra mascota’  

 

BASES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Preàmbul  

 

-El Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca té en propietat una mascota que l’ identifica d’una 
manera molt visual. A dia d’avui, aquesta mascota no té un nom propi que la faci propera i que 
la doti de personalitat pròpia.  

-Per tant, l’objectiu del Museu del Calçat i de la Indústria és cercar la implicació, la imaginació i 
la il·lusió dels nins i nines i joves escolars de Mallorca per tal que, junts, poguem dotar de vida 
pròpia a la nostra mascota, a través d’un nom propi i una breu història sobre alguna anècdota 
relacionada amb la seva vida a una fàbrica de calçat que la ‘humanitzin’ definitivament.  
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II. Bases del concurs  
 

1. Objectius: 

-Creació d’un nom propi (sense llinatge/s) que identifiqui la mascota del Museu del Calçat i de 
la Indústria així com un breu relat en català amb un mínim de 100 paraules i un màxim de 200 
paraules que versarà sobre una història personal que doni testimoni d’alguna manera de la 
vinculació de la indústria del calçat amb la ciutat d’Inca.  

 

2. Aspectes valorables:  

-El nom ha de ser original i ha d’intentar estar relacionat amb el contingut del Museu del Calçat 
i de la Indústria d’Inca.  

-La redacció ha de ser coherent i adequada als criteris demandats. Se valorarà el domini del 
vocabulari i la correcció ortogràfica i sintàctica, així com la creativitat. 

 

3. Participants:  

-Tots els alumnes de 5é i 6é d’educació primària i de 1r i 2n d’educació secundària (ESO) de tots 
els centres educatius de Mallorca. És un concurs individual, però la classe dels alumnes 
premiats rebrà també un reconeixement especial.  

4. Documentació i presentació:  

- El nom i la redacció que participaran en el concurs hauran d’entregar-se en format word o 
compatible, on també s’hauran de reflectir les dades personals que serviran per identificar i 
classificar les propostes com : 

- nom de l’alumne 

- nom del centre educatiu 

- curs 

- professor responsable 

- telèfon de contacte 

*L’absència d’alguna de les dades que se demanen al document adjunt significarà l’automàtica 
desqualificació de la proposta. 

Tota aquesta documentació s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça 
museucp@incaciutat.com amb el títol de l’assumpte «CONCURS DONA VIDA MASCOTA» dintre 
del termini establert en el punt 5 d’aquestes bases.  

  



  

Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca 
Avnguda General Luque 223 
http://museu.incaciutat.com/	

5. Termini de presentació:  

-El termini per presentar les propostes comença dia 25 d’octubre de 2019 i finalitzarà el 5 de 
desembre de 2019. 

 

6. Jurat:  

-El jurat encarregat de valorar les propostes estarà format per; a. Dos representants del Museu 
del Calçat i de la Indústria; b. Un representant de l’Ajuntament d’Inca ; c. Un escriptor 
professional. 

-El jurat determinarà els guanyadors d’acord amb els criteris establerts i el veredicte serà 
comunicat tant als centres escolars com a la web i xarxes socials del Museu del Calçat i de la 
Indústria i de l’Ajuntament d’Inca. El jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol extrem 
no contemplat a les bases i la seva decisió serà inapel·lable. 

    

7. Propietat intel·lectual:  

-El noms i les redaccions premiats quedaran en propietat exclusiva i permanent del Museu del 
Calçat i de la Indústria que tendrà plena llibertat per utilitzar-los total o parcialment en el 
moment i forma que consideri necessari.  

 

8. Lliurament de premis: 

-Tots els guanyadors dels diferents apartats d’aquest concurs seran convidats a una gala 
d’entrega de premis que tendrà lloc al Museu del Calçat i de la Indústria el 13 de desembre de 
2019.  
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Concurs de relats breus  ‘Dona vida a la nostra mascota’  

PREMIS I CATEGORIES 

Premis Museu del Calçat i de la Indústria  

½ 1 er PREMI  
A l’alumne autor del treball guardonat: 
- Val per la compra d’un parell de sabates Camper Outlet cortesia de Camper 
-  Targeta regal de 100 € cortesia El Corte Inglés 
-  Pilota de futbol cortesia del Club Esportiu Constància 
- Lot de productes i motxilla cortesia de Quely 
- Disfressa cortesia d’EuroCarnavales 
-  Suadora  Levi’s cortesia de Can Joan Blancos 
- Motxilla «Champions» cortesia de Can Blancos 
- Ulleres de sol cortesia d’Alain Aflelou 
- Higiene bucal cortesia de Ziving 
 
A la classe de l’alumne  
- 300€ en material escolar cortesia d’AFACA (Associació de Fabricants i Auxiliars de 
Calçat) 
-  Lot de llibres guanyadors del Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de 
Colonya  cortesia de Colonya- Caixa d'Estalvis de Pollença 
- 2 jocs d’estimulació visual amb una sessió didàctica cortesia d’Ópticas Florida 
- Assortit de galletes cortesia de Quely  
 

 

½ 2on PREMI 
A l’alumne autor del treball guardonat   
- Val per la compra d’un parell de sabates Camper Outlet cortesia de Camper 
- Targeta regal de 75 € cortesia El Corte Inglés 
-  Pilota de futbol cortesia del Club Esportiu Constància 
- Lot de productes i motxilla cortesia de Quely 
- Disfressa cortesia d’EuroCarnavales 
- Higiene bucal cortesia de Ziving 
- Val de 25€ cortesia de Suggerències  
 
A la classe de l’alumne     
- 125€ en material escolar cortesia d’AFACA (Associació de Fabricants i Auxiliars de 
Calçat) 
-  Lot de llibres guanyadors del Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de 
Colonya  cortesia de Colonya- Caixa d'Estalvis de Pollença 
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- 2 jocs d’estimulació visual amb una sessió didàctica cortesia d’Ópticas Florida 
- Assortit de galletes cortesia de Quely   

 

½ 3er PREMI 
A l’alumne autor del treball guardonat  
- Val per la compra d’un parell de sabates Camper Outlet cortesia de Camper 
- Targeta regal de 50 € cortesia El Corte Inglés 
-  Pilota de futbol cortesia del Club Esportiu Constància 
- Lot de productes i motxilla cortesia de Quely 
- Disfressa cortesia d’EuroCarnavales 
- Higiene bucal cortesia de Ziving 
- Manta cortesia de Llanyflex 
 
A la classe de l’alumne   
- 75€ en material escolar cortesia d’AFACA (Associació de Fabricants i Auxiliars de 
Calçat) 
-  Lot de llibres guanyadors del Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de 
Colonya cortesia de Colonya- Caixa d'Estalvis de Pollença 
- 2 jocs d’estimulació visual amb una sessió didàctica cortesia d’Ópticas Florida 
- Assortit de galletes cortesia de Quely 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


