
II CONCURSO LITERARIO “A NOSA BIBLIOTECA”   

Co motivo do Día Escolar da Non-Violencia e da Paz, que terá lugar o martes 30 de 

xaneiro de 2018, a Biblioteca do IES do Milladoiro organiza o seu II Concurso literario 

baixo o título “TEXTOS EN PAZ”, dirixido a todo o alumnado de ESO e BACHARELATO.  

BASES DO II CONCURSO LITERARIO  

Destinatarios: 

Poderán concurrir ao concurso todos os alumnos/as de ESO e Bacharelato. 

Temática: 

O tema da composición literaria centrarase na promoción de actitudes e valores de solidariedade, tolerancia, 

convivencia, xustiza e compromiso social e respecto ao medioambiente. 

Composición literaria: 

Poderase presentar un relato curto ou un poema. O relato curto non debe ocupar máis de 4 cariñas tamaño A-4 

escritas en Times New Roman, nº 12, a dobre espazo. Tamén se poderá presentar a composición escrita a man. 

Participación: 

Valorarase a relación co tema proposto, a corrección da escritura, a forza expresiva e a orixinalidade da 

composición e o título. 

Premios:  

Un xurado formado por profesorado e alumnado escollido polo Equipo da Biblioteca concederá dous premios por 

categorías: 

• Alumnado de 1º/2º/3º ESO. Altavoz Bluetooth Ducha Impermeable 

• Alumnado de 4º ESO/1º/2º BACHARELATO. Altavoz Bluetooth Ducha Impermeable 

As composicións literarias que se presenten serán expostas no espazo exterior da biblioteca e poderán inserirse 

na web do centro ou no blog da biblioteca e incluírse no boletín anual das bibliotecas escolares da contorna de 

Ames. 

Os premios entregaranse o Día Escolar da Non-Violencia e da Paz, martes 30 de xaneiro de 2018,  nun acto que 

se celebrará no 2º recreo na biblioteca e que incluirá a lectura das composicións gañadoras. 

Prazo de presentación: 

Os textos enviaranse por correo electrónico ao enderezo: leonomilladoiro@gmail.com ou serán entregados na 

biblioteca ao profesorado responsable da mesma antes do venres 26 de xaneiro do 2018. Na composición 

literaria deberá incluírse o nome e os apelidos do alumno/a, o seu curso e grupo. 

 


