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1. Están convocados a participar neste concurso, de carácter voluntario, todos os alumnos do IES Indalecio Pérez Tizón  de ESO ,  Ciclos e 

Bacharelato. 

2. Os alumnos interesados en participar  deben escribir unha carta que presente as seguintes características, sen as cales o concursante 

quedará  descalificado: 

a. En lembranza de García Márquez, a temática xirará en torno a "O amor nos tempos do COVID":  poderá ser un poema, un relato ou 

unha carta de amor. 

b. Se admitirán textos escritos a man ou de forma mecanografiada. 

c. Poderán estar escritos en galego ou en castelán. 

d. A extensión máxima ha de ser dunha carilla. 

f. Poden estar escritos en verso ou prosa. 

g. Ten que ser unha redacción orixinal. 

3. Para garantir a maior imparcialidade por parte do xurado, debe gardarse o anonimato do escrito presentado a concurso. Para iso é 

indispensable que: 

- O escrito debe introducirse nun sobre grande no que constará a modalidade na que se participa e o pseudónimo do alumno.  

- Un sobre pequeno, pechado, conterá o nome real do alumno. Este sobre pequeno introducirase, a súa vez, dentro do sobre grande, xunto 

ao texto co que se participa nesta certame. 

4. Quedarán inmediatamente descalificados aqueles escritos que presenten faltas de ortografía, os que por defectos de forma (caligrafía, 

márxenes, interliñado…) fagan ilexible a redacción e os que non respondan aos requisitos anteriormente descritos (non garden o 

anonimato, non respondan á temática requerida…). 

5. O texto presentado a concurso será depositado no buzón que acharedes na Biblioteca do instituto antes do día 19 de febreiro.  Non se 

recollerán traballos presentados con posterioridade a esta data.  

6. Haberá dúas modalidades de participación:  

- Modalidade I: 4º ESO, Ciclos e Bacharelato 

- Modalidade II: 1º, 2º e 3º ESO.  

7. Os escritos gañadores serán galardonados cun diploma acreditativo e un agasallo. A entrega de premios realizarase en horario lectivo nas 

aulas correspondentes dos alumnos/as gañadores/as o 26 de febreiro. 


