
Convocatoria do I Certame de relatos esperpénticos  

“IES Valle-Inclán” 

Co ánimo de fomentar a calidade fabuladora e creativa do alumnado do noso centro educativo, así como de homenaxear ao 

autor vilanovés que dá nome a dita institución, o IES Valle-Inclán de Pontevedra convoca o  

                  I Certame de relatos esperpénticos “IES Valle-Inclán”                                                                                                 

BASES: 

Primeira.-  Poderá participar todo o alumnado que curse estudos no IES Valle-Inclán de Pontevedra en réxime de ensino diú-

rno e nocturno, que presente obras inéditas (non publicadas con anterioridade) escritas en castelán ou en galego. 

Segunda.-  Outorgaranse varios premios, correspondentes ás seguintes categorías: 

CATEGORÍA A: 1º e 2º de Bacharelato         CATEGORÍA B: 3º e 4º de ESO           CATEGORÍA C: 1º e 2º de ESO 

Terceira.-  Os relatos serán de temática libre e deberán cumprir as características do esperpento que ideou Ramón María del 

Valle-Inclán para dito xénero: deformación grotesca da realidade, degradación de ambientes e personaxes, situacións absur-

das, crítica social burlesca, emprego excesivo de contrastes, animalización de personaxes, linguaxe desgarrada, popular, de 

xerga, con expresións cínicas, inventadas... 

O uso axeitado e o manexo dalgunhas (ou todas) as características do esperpento, ademais da orixinalidade, interese e calida-

de dos relatos, serán os aspectos máis valorados polo xurado. 

Cuarta.-  Os relatos presentaranse en papel, en tamaño DIN A 4 (tipo de letra Arial 12, interlineado 1´5, ou ben manuscrito), 

cun máximo de 1500 palabras 

Cada obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será enviada xunto cun sobre a parte; no exterior do sobre farase 

constar o título da obra, o lema ou pseudónimo do seu autor/a e a categoría á que pertence (A,B,C); no interior, incluiranse os 

seguintes datos do alumno/a: nome e apelidos, curso e grupo ao que pertence. 

Quinta.-  O prazo de presentación de orixinais comezará o día 26 de setembro, e rematará o 14 de outubro de 2016. 

O alumnado entregará os orixinais ao seu profesor ou profesora de Lingua castelá ou Lingua galega, no prazo anteriormente 

sinalado. 

Sexta.– O xurado estará presidido polo Xefe de Departamento de Lingua castelá, Eduardo Cid Sánchez, e formará parte do 

mesmo o profesorado de diferentes departamentos didácticos do IES Valle-Inclán. Se así o considera, debido á escasa calidade 

dos orixinais, poderá declarar deserto o premio. 

O fallo do xurado darase a coñecer o 28 de outubro, data conmemorativa do nacemento de Valle-Inclán, nun acto solemne que 

se celebrará no paraninfo do Instituto. 

Sétima.- Os premios que se outorgarán serán os seguintes: 

CATEGORÍA A: 1º e 2º de Bacharelato: 

                       -  Primeiro premio:  Unha tableta  electrónica  (“tablet”)                          - Segundo premio:  Un “vale” de 30 € 

CATEGORÍA B: 3º e 4º de ESO: 

                       -  Primeiro premio:  Unha tableta  electrónica  (“tablet”)                          - Segundo premio:  Un “vale” de 30 € 

CATEGORÍA C: 1º y 2º de ESO: 

                       -  Primeiro premio:  Unha tableta  electrónica  (“tablet”)                          - Segundo premio:  Un “vale” de 30 € 

Oitava.- O IES Valle-Inclán de Pontevedra resérvase o dereito de publicación e difusión dos relatos presentados. 

Novena.- A presentación das obras supón a aceptación destas bases por parte dos/as participantes.  

                                                                                                IES Valle-Inclán, Pontevedra , 26 de setembro de 2016 


