
 
9º CERTAME LITERARIO IES DE SANXENXO 

BASES 

1. Convócase o IX certame literario de narración curta e poesía do IES Sanxenxo. A 

temática será libre, mas os participantes terán que incluír nos seus traballos 

fragmentos de textos literarios seleccionados pola organización do certame. 

2. Os traballos deberán estar escritos en lingua galega. 

3. Establécense 4 categorías: 

A. Terceiro ciclo de Primaria. 

B. Primeiro ciclo de Secundaria. 

C. Segundo ciclo de Secundaria. 

D. Bacharelato. 

4. Os premios consistirán nun talón económico que se poderá trocar por material nas 

librarías de Sanxenxo. 

 PRIMEIRO PREMIO: 50 EUROS. 

 SEGUNDO PREMIO: 30 EUROS. 

Todos os traballos seleccionados e premiados serán ademais publicados. 

A entrega de premios terá lugar nun acto público no Auditorio Emilia Pardo Bazán 

coincidindo co final de curso en data que se concretará e da que se informará. 

5. En calquera das categorías o premio poderá quedar deserto se o xurado considera que 

os traballos non acadan un mínimo de calidade. 

6. A fase de realización dos traballos terá lugar no IES Sanxenxo o 19 de maio desde as 

10:00 até as 12:00h. 

7. Os textos seleccionados para a inclusión nos traballos literarios serán elixidos por 

sorteo entre varios propostos pola organización. 

8. Os participantes elixirán o xénero literario: poesía ou narrativa. 

9. Os textos terán unha extensión máxima de 1DIN-A4 polas dúas caras escritas a 

bolígrafo, sen asinar. As follas oficiais do certame levarán un número e a letra da 

categoría como única identificación para garantir o anonimato. 

10. O xurado estará composto polos membros da organización e será presidido pola 

Directora do IES Sanxenxo. Como secretaria actuará a persoa encargada da Biblioteca 

escolar do instituto que convoca. 

11. Os traballos seleccionados pasarán a ser propiedade do IES Sanxenxo e formarán parte 

dos fondos da Biblioteca do centro. 

12. A presentación no Certame supón  a aceptación das bases por parte dos participantes. 

http://www.edu.xunta.es/centros/iessanxenxo/ 

http://www.edu.xunta.es/centros/iessanxenxo/aulavirtual/ 

Tfno: 986 724 108 
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