BASES DEL CONCURS LITERARI CURS 2012-2013
PARTICIPANTS: Qualsevol persona adscrita al centre escolar: alumnes, professors i/o
membres del PAS.
Cada autor o autora podrà presentar un màxim de cinc mostres literàries, un per cada modalitat,
encara que només podrà optar a un premi.
TEMA: “CELEBREM 275 ANYS ”
MODALITAT: S'estableixen dues seccions amb cinc modalitats (anglès, francès, valencià,
espanyol i poema visual) per a cada secció:
1. ALUMNES: un premi per modalitat i curs.
2. PROFESSORS I MEMBRES DEL PAS.
DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: El termini per a la presentació dels relats finalitza el 22
de febrer de 2013 a les 11:15 hores. Es dipositara al departament de llengües.
FORMAT DE PRESENTACIÓ: El lliurament es realitzarà en sobre tancat on s'inclourà un
únic exemplar imprès per una sola cara, font de lletra Times New Roman 12 (es pot ressaltar
qualsevol paraula o grup de paraules amb la grandària de font que desitge l'autor), interliniat
senzill i en paper DIN-A4. Fora del sobre haurà d'escriure's només el títol de l'obra i el
pseudònim. Mancarà per tant de detalls que puguen identificar a l'autor o autora.
D'altra banda, es lliurarà la fitxa d'inscripció degudament emplenada amb el formulari de
participació que ve al final de les bases, on es recullen les següents dades personals: Nom,
cognoms, domicili complet, telèfon, correu electrònic, modalitat en què es participa i
pseudònim.
JURAT: El jurat estarà integrat en nombre imparell pels membres que designe el Departament
de Llengües.La decisió del Jurat serà inapel·lable.
PREMIS: El jurat triarà els textos finalistes que seran inclosos en la publicació de cada
modalitat i designarà els següents premis:
PREMI PRINCIPAL

ACCÈSIT

MENCIÓ HONORÍFICA

Els premis podran ser declarats deserts si, segons el parer del jurat, cap dels treballs presentats
hagués aconseguit la qualitat suficient. Aquests es faran públics a la pàgina Web i es
comunicarà personalment als guanyadors.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació total de les presents bases.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PARTICIPANT
Cognoms:
................................................................................................................
Nom:
..................................................................................................................
Adreça:
...............................................................................................................
Municipi:
..........................................................
Província:
...................................
CP:
....................................................................
Telèfon:
...................................
Correu electrònic: ................................................... ...........................................
Estat/ País .............................................................................................................
Pseudònim que presenta: ....................................................................................
Modalitat en què participa: ....................................................................................
ALUMNE:

1r ESO
2n ESO

3r ESO
4t ESO

1r BATX
2n BATX

Valencià
Espanyol
Anglès
Francès
Poema Visual
PROFESSOR / PAS
Valencià
Espanyol
Anglès
Francès
Poema Visual
Título que presenta: ...............................................................................................
................................................................................................................................
Títol que presenta: ...............................................................................................
................................................................................................................................
Represented title: .............................................. .................................................
................................................................................................................................
Titre representé: .............................................. .................................................:
................................................................................................................................
Sol·licita ser admés/a per participar en el Concurs Literari CELEBREM 275 ANYS a efectes
del qual acompanya tot allò que s'exigeix a les bases de la convocatòria, acceptant-les
íntegrament.
A................................................., ......... DE ............................ DE 2013

