
CELEBRACIÓN DO DÍA DA FILOSOFÍA (20 de novembro de 2014) 
 

SEGUNDO CERTAME DE ENSAIO IES DE CURTIS 
 

Convocan: Departamento de Lingua Castelá, Departamento de Lingua 
Galega, Departamento de Filosofía. 

 
 

O ensaio ten diversas definicións e adoita confundirse con escritos doutras 
características. Quedaremos coa definición que indica o Dicionario da RAE e que describe ao 
ensaio como un "escrito no cal un autor desenvolve as súas ideas sen necesidade de mostrar 
o aparato erudito", ou a do Dicionario de Termos Literarios de Oxford: unha "composición en 
prosa na que se discute un tema ou se propón un argumento sen a pretensión de ser unha 
exposición completa ou concluínte". É dicir, espérase recibir traballos con ideas orixinais, 
argumentación creativa e de expresión elocuente, e non ensaios académicos. Así mesmo, 
quedarán fóra de competencia as obras de ficción, as crónicas, as autobiografías ou 
biografías e as entrevistas ou reportaxes. 

 
 

 
BASES: 
 
1.  Participacion: Poderán participar alumnos/ás de 1º e 2º de bacharelato do IES de Curtis. 
Un mesmo autor non poderá presentar máis dun ensaio. 
 
2.  Tema: A elixir de entre os seguintes: 
 

• Dimensión ética da corrupción 
• A lexitimidade das consultas populares nos sistemas democráticos 
• Mellora a globalización o mundo? 
• O papel dos funcionarios públicos nas sociedades modernas 
• Pode a política exercerse dende o pobo ou o pobo é mero receptor da política? 
• Significados das novas tecnoloxías na sociedade actual 
• A infancia e o seu condicionamento no individuo 
• A arte e a utilidade 
• A emigración: pasado e presente 
• Sociedades desenvolvidas: sociedades máis felices 

 
3.  Xurado: Profesores dos tres departamentos convocantes. 
 
4.  Lingua: Poderán presentarse indistintamente en calquera das dúas linguas cooficiais. 
 
5.  Requisitos dos ensaios:  

a. O ensaio debe ser orixinal e inédito na totalidade do escrito (con estilo expresivo 
propio e con interpretación persoal sobre o tema); o incumprimento deste requisito 
supoñerá a descualificación.  Calquera referencia literal a libros, revistas, documentos 
de páxinas web, etc. doutros autores, fontes... reflectirase poñendo en cursiva e entre 
comiñas o fragmento en cuestión e facéndoo constar como referencia bibliográfica 
(seguindo as pautas sinaladas no apartado  3.d. destas bases). 
 



b. Extensión e formato: deberá ter un mínimo de 3 e un máximo de 7 cariñas tamaño 
dinA4, a espazo e medio, en letra Arial 11 con marxes de 2’5 cm (superior e esquerda) 
e 1’5 cm (inferior e dereita). Formato: PDF. 

 
c. Presentación: Os ensaios enviaranse entre os días 2 e 6 de marzo de 2015, vía e-

mail  (cun nome de usuario que non permita a identificación do autor/a do ensaio) á 
seguinte dirección: 
concursodeensaioiesdecurtis@gmail.com 

 
Levarán título (o tema elixido) e estarán firmados cun pseudónimo que non dea lugar a 
deducir a identidade do autor/a. 
Nun segundo arquivo, tamén en PDF, incluiranse os datos persoais do participante 
(nome, curso, grupo, dirección e teléfono).  
O autor/a debe recibir confirmación da recepción do seu traballo por parte da 
organización do concurso, para dar como notificada a participación do seu texto no 
certame. 
 

d. Referencias bibliográficas. Se se trata de citar (recoller literalmente as palabras 
doutro autor/autores) un libro, revista, xornal, documento electrónico etc. farase 
referencia a pé de páxina. 
As fontes consultadas que serviron para recabar información e sustentar as ideas ou 
críticas figurarán ao final do escrito baixo o epígrafe “Bibliografía”; estas fontes poden 
ser libros, revistas, Internet, entrevistas, programas de televisión, videos etc.   
En tódolos casos sinalados as referencias bibliográficas deben aportar os seguintes 
datos: 
  

            Libros: 
- Apelido do autor seguido da inicial do nome (en maiúsculas); se se tratara de dous 

coautores, ambos deberán ser mencionado; se hai máis de dous, indicarase o 
primeiro seguido da expresión “e outros”; 

- Ano da primeira publicación entre parénteses; 
- Título do libro subliñado ou en cursivas. 
- Lugar, editorial e data de edición do exemplar citado. 
- Os números das páxinas consultadas. 

 
Xornais e revistas: 
 - Nome do articulista, empezando polos apelidos (coma) o nome (punto); a 
continuación o título do artigo (en cursivas), o nome da revista (subliñado ou en 
cursivas)). Ano, volume ou número, periodicidade, lugar de edición, páxinas 
consultadas. 

 
Documentos electrónicos: 

Son aqueles documentos que están en formato electrónico; creados, almacenados 
e difundidos por un sistema informático. As regras son as mesmas que nos 
documentos impresos pero engádense os datos sobre o tipo de soporte –en liña, CD-
ROM, DVD-, a dirección web e a data de consulta para os documentos en liña. A 
modo de exemplo: 

 
Semsocu: “«La crisis de la heterosexualidad» por O ́scar Guasch, socio ́logo, el 12 

de febrero de 2008”. http://uemcsemsocu.blogspot.com/2008/02/est-la- 
heterosexualiodad-en-crisis-la.html. (Consultado el 2 de abril de 2008).  

 
 



6.  Criterios de cualificación. Para a avaliación dos textos valorarase a orixinalidade, a 
corrección ortográfica, léxica e gramatical, o estilo,  a calidade argumentativa (argumentacións 
ben fundamentadas) e a aportación ao tema tratado (ver rúbrica). O xurado poderá declarar 
deserto o concurso se estima que os traballos presentados non reúnen os requisitos de 
calidade esixida. 
 
7.   Premios.  Establécense os seguintes premios para os ensaios gañadores: 
Primeiro premio: e-book precargado, cumprida referencia no boletín trimestral e  publicación 
do ensaio nos seguintes blogs do IES de Curtis: 
www.sarmientobiblioteca.blogspot.com 
www.sondenoso.blogspot.com  
e na aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/iescurtis/aulavirtual/course/view.php?id=78 
 
Segundo e terceiro premio: lote de libros. 
 
8.  O fallo do xurado darase a coñecer o día 31 de marzo de 2015 a través dos blogs e do 
curso da aula virtual do centro citados no apartado 7. 
 
9.  Calquera situación non prevista na presente convocatoria será resolta a través de acordo 
entre os profesores dos departamentos convocantes. 
 
10.  A participación no concurso implica a plena aceptación das presentes bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


