
I CERTAME DE MICRORRELATO E
FOTOGRAFÍA EXERIA

ORGANIZAN:



 Microrrelatos
Estarán escritos en lingua galega, e serán orixinais e inéditos.
 Tratarán o tema das viaxes, en sentido amplo.: as viaxes reais ou as de
soño; as que facemos en coche e avión ou desde un cómodo sofá; as que
nos provocan as lecturas, os desexos...; as que facemos por pracer ou por
supervivencia; as que desfrutamos a milleiros de quilómetros ou aquelas
que vivimos a poucos metros das nosas casas; as que xa fixemos ou todas
as que quedan por facer.
 Terán unha extensión de entre 200 (mínimo) e 300 palabras (máximo).
Enviaranse nun documento .doc ou .odt.

 Fotografías
Serán orixinais ou da propiedade da persoa que concursa; non deben ter
dereitos de autoría nin ser obtidas de calquera páxina de Internet. 
Enviaranse en formato .jpg ou .png.

 
Os Equipos de Dinamización da Lingua Galega do IES Pedro Floriani (Redondela), o
IES Illa de San Simón (Redondela) e o IES Cabo Ortegal (Cariño) convocan
conxuntamente un certame de microrrelatos e fotografía en honor á primeira
escritora galega da que se ten coñecemento.

BASES

1. Quen pode participar?
Todo o alumnado dos centros organizadores, de maneira individual e cun único
traballo. Establécense catro categorías:

1ª categoría: 1º e 2º de ESO
2ª categoría: 3º e 4º de ESO, FP Básica
3ª categoría: 1º e 2º de Bacharelato, FP Media
4ª categoría: ESA,, FP Superior

2. Como deben ser os traballos presentados?
Consistirán nun microrrelato acompañado dunha fotografía.

1.
a.
b.

c.
d.

2.
a.

b.
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O prazo de presentación será do 6 ao 23 de abril de 2021.
Os traballos enviaranse ao enderezo electrónico: iesillaelvira@gmail.com
Enviaranse dous arquivos nun único correo: o documento co microrrelato e a
fotografía. 
O asunto da mensaxe será: “Exeria_Nome  e apelidos da persoa participante”.
Na mensaxe de correo electrónico figurarán tamén os seguintes datos:

3. Como se organiza o concurso?
Haberá dúas fases:

1ª fase (interna), na que o alumnado enviará os traballos e o xurado de cada
centro escollerá os seus propios finalistas
2ª fase (intercentros), na que se escollerán os gañadores do certame entre os
traballos finalistas dos tres centros particpantes.

4. Cando e como se entregan os traballos?
1.
2.
3.

4.
5.

Nome e apelidos da persoa que concursa e alias
Nome do centro desde o que participa
Curso
 

5. Quen forma parte do xurado?
O xurado de cada centro estará composto por tres representantes do profesorado
(un deles, mínimo, do EDLG). 
Estes tres xurados actuarán tamén na fase intercentros

6. Cales son os premios?
1ª fase: as persoas finalistas de cada centro recibirán un agasallo.
2ª fase: outorgaranse dous premios por categoría: un 1º premio e un 2º. 

Se o xurado así o considera, poderase declarar deserto algún dos premios.

7. Cando se resolve o concurso?
O fallo do xurado farase público o 14 de maio a través das páxinas web dos centros
organizadores. 

8. Difusión dos traballos
Os traballos presentados poderán difundirse a través das páxinas web, blogs,
revistas escolares e/ou redes sociais dos centros participantes.

 


