
I Concurso de creación escrita 
para conmemorar o día 8 de marzo por mor do Día Internacional da Muller 

co lema “A muller máis importante para min”

Haberá dúas categorías e dúas modalidades:
Categoría 1: para profesorado e PAS.
Categoría 2: para o alumnado.

Modalidade I: creación dun poema en lingua galega cunha extensión mínima de 10 versos e un máximo de 25. Rima libre. Debe
ter título. (Normas de presentación: letra Arial 12, marxes de 2,5 cms., liña e media de interliñado).
Modalidade II: creación dun texto narrativo (relato ou carta) en lingua galega cunha extensión mínima de 35 liñas e un máximo
de 60. Debe ter título. (Normas de presentación: letra Arial 12, marxes de 2,5 cms., liña e media de interliñado).

• O prazo para a entrega dos textos é atá o día 20 de febreiro, venres. 
• Os textos presentaranse na Biblioteca baixo o sistema de plica: serán entregados coa achega dun sobre máis pequeno, en

cuxo exterior constará o título da obra, incluíndo no seu interior unha folla cos datos persoais do autor ou autora.
• O Xurado estará formado pola coordinadora do EDNL, a responsable de Biblioteca, o director do instituto, María Riveiro

(membro do EDNL) e Silvia (cafetaría).
• Faremos entrega dun 1º premio para a Categoría 1 e un 1º, 2º e 3º premio para a Categoría 2. 
• Premios: a Categoría 2 será a única premiada cun agasallo que consistirá nun vale de cafetaría e unha sorpresa.
• Os textos premiados serán publicados na revista do instituto.
• O día 4 de marzo, mércores, coñeceremos aos tres gañadores ou gañadoras do concurso. 
• Quedarán excluídos do concurso todos aqueles textos copiados ou manipulados das redes sociais ou da internet.
• Os premios poden quedar baleiros sempre e cando a calidade dos textos presentados non sexa merecedora desta distinción.

Convoca o EDNL e o Equipo de Biblioteca.


