
UNHA FRASE E … UNHA ILUSTRACIÓN, UNHA FOTO OU UNHA HISTORIA!

“O AMOR, COMO CEGO QUE É, IMPIDE AOS AMANTES

VER AS DIVERTIDAS PARVADAS QUE COMETEN”

“EL AMOR, COMO CIEGO QUE ES, IMPIDE A LOS AMANTES

VER LAS DIVERTIDAS TONTERÍAS QUE COMETEN”

William Shakespeare, “ O Mercader de Venecia”

A Biblioteca escolar convoca un concurso literario, fotográfico e de ilustración a partir dunha
frase escollida do libro O Mercader de Venecia de William Shakespeare, morto, como Cervantes
un 23 de abril de 1616.

BASES DA CONVOCATORIA:

Primeira. Participantes.

Todo o alumnado do centro educativo concurrirá nunha única categoría.

Segunda. Modalidades dos traballos

Os traballos presentados deberán ser orixinais, inéditos e non premiados en ningún
outro certame.Haberá tres tipos de modalidades:

❖ Modalidade 1. Narración. Características do texto.

➢ Tema: será elixido polos participantes. Todos os relatos comezarán coa
➢ frase de Shakespeare recollida ao principio destas bases e que se pode

consultar tamén nos carteis, na páxina web do centro e no blog e Instagram
da Biblioteca.

➢ Lingua: galego ou castelá.
➢ Xénero: narrativa.
➢ Extensión mínima: unha cara DIN A4. Extensión máxima: dúas caras

tamaño DIN A4.
➢ Formato: WORD, letra Arial 12, espazo interlineal 1,5.
➢

❖ Modalidade 2. Traballo gráfico. Características

➢ Tema: será elixido polos participantes e estará libremente inspirado pola
frase de Shakespeare recollida ao principio destas bases e que se pode
consultar tamén nos carteis, na páxina web do centro e no blog e Instagram
da Biblioteca.

➢ Modalidade de traballo gráfico: cómic, ilustración, debuxo.
➢ Formato: disposición horizontal ou vertical, coas medidas DIN A3 (42cm por

29,7 cm).



❖ Modalidade 3. Características da foto.

➢ Temática: será elixida polos participantes a partir da frase que figurará nos
carteis informativos do concurso expostos nos diversos taboleiros do noso
IES e en medios dixitais.

➢ Fotografía en soporte papel e dixital: Dimensións en papel de 20 x 30 cm.
Cada imaxe deberá presentarse tamén en formato dixital. Aceptaranse
imaxes exclusivamente en formato .jpg, cun tamaño mínimo de 1500x2300
píxeles e polo menos 200 píxeles por pulgada (p.p.p.) de resolución.
Enviaranse á dirección de correo electrónico:
biblioteca.ies.pedradaaguia@gmail.com

Terceira. Entrega dos traballos

● Presentación: Entregaranse na Biblioteca de forma anónima procedendo do
seguinte xeito: nun sobre pechado gardarase o traballo anónimo e noutro sobre
máis pequeno, que irá dentro do primeiro, introducirase a folla de identificación
do/a autor/a de dito traballo (nome, apelidos, curso, título da obra). Na caso da
modalidade fotográfica, enviarase tamén por  correo electrónico.

● Data límite de entrega: mércores 20 de abril 2022.

Cuarta. Premios

Para todas as modalidades:

● 1º PREMIO: un vale de 50€ para gastar nunha librería do concello de
Camariñas.

● 2º PREMIO: un vale de 30€ para gastar nunha librería do concello de
Camariñas.

En calquera das tres modalidades, o premio poderá quedar deserto se o xurado estima
que os traballos  presentados non acadan un mínimo de calidade literaria ou artística.

A entrega dos premios terá lugar o día 25 de abril de 2022 con motivo da
conmemoración do Día do Libro. O fallo farase pública nos taboleiros informativos do
centro e en distintos medios dixitais.

Quinta. Xurado

O xurado estará constituído por membros da Biblioteca, do departamento de
Dinamización Lingüística e por docentes de Lingua e ensinanzas artísticas.

Sexta. Textos seleccionados.

Os textos, ilustracións e fotografías seleccionados pasarán a ser propiedade do IES
Plurilingüe Pedra da Aguia e poderán ser obxecto de publicación a través dos medios
que considere oportunos (escritos, dixitais, etc.) e sen afán de lucro.

Sétima. Aceptación das bases

A presentación a este certame supón a aceptación das bases presentadas. O
incumprimento das mesma suporá a descualificación automática.
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